
Pokračuje 
prodej volných 
bytů

Nenechte 
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rekonstrukce 
úpravny vody 
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O víkendu 11. a 12. 5. proběhne 

výsadba stromů ve střední části měst-

ského parku. V sobotu od 13.00 hodin se 

budou vysazovat tulipánovníky v boční 

aleji a v neděli od 10.00 hodin pak javory 

v hlavní aleji. K jednotlivým stromům 

budou také instalovány pamětní desky 

se jmény všech dárců. Pro děti je na oba 

dny připraven doprovodný program, 

který zajišťuje DDM Znojmo.  eš

Do parku se 
vrá�  stromy

S příchodem slunečných májových 

dní každoročně přichází město Znojmo, 

Znojemská Beseda a další organizátoři 

s bohatým kulturním programem při-

praveným pro širokou veřejnost. I letos si 

na Májových slavnostech přijdou na své 

milovníci vína, hudby, dechových kapel 

a nově také obdivovatelé originálního 

designu. Od 5. do 11. května se budou 

v ulicích a na náměstích v centru města 

scházet lidé k přátelskému posezení, 

ochutnávkám růžových a festivalových 

vín VOC i rybích specialit. V majáleso-

vém průvodu projdou městem studenti 

znojemských škol, se zahraničními přá-

teli oslavíme Dny partnerských měst 

a senioři se mohou těšit na přehlídku 

řízných dechovek. Poprvé se ve Znojmě 

objeví novinka Garage Design, která ote-

vře bývalý pivovar návrhářům a designé-

rům, obdivovatelům tance a alternativní 

muziky, dobré kávy a pohody, a pře-

devším všem návštěvníkům Májových 

slavností. Celý program všech květno-

vých akcí najdete uvnitř zpravodaje.  

 lp, Foto: archiv ZL

Přesvědčte se, že nejlepším místem 
k zážitkům z májových dní je Znojmo

Co se opravdu děje na populárních 

zájezdech s obědem zdarma, mají mož-

nost od 13. do 15. května vidět senioři 

a další veřejnost ve znojemském kině 

Svět. Ve snímku Šmejdi české režisérky 

Silvie Dymákové zachytily skryté kame-

ry drsné pozadí předváděcích akcí pro 

seniory, které se bohužel nevyhýbají ani 

Znojmu. Praktiky, ze kterých mrazí, lži, 

promyšlená manipulace, nátlak i agre-

se, jejímž cílem je donutit bezbranné 

staré lidi k nákupu předraženého zbo-

ží, to je obsah sedmdesátiminutového 

dokumentu Šmejdi, který uvádí kino 

Do kina dorazili Šmejdi. Jsou ukázkou 
drsné manipulace se seniory

Svět jako dozvuk Mezinárodního festi-

valu dokumentárních fi lmů Jeden svět 

Znojmo. Režisérka Silvie Dymáková 

představila svůj snímek právě na festi-

valu v Praze. Téměř okamžitě se mezi 

jednotlivými organizátory regionálních 

poboček festivalu strhl obrovský zájem 

o jeho zapůjčení. Byl mezi nimi i ředitel 

Znojemské Besedy Dušan Varga, který 

téma Šmejdů zařadil mezi nejaktuál-

nější a nejpalčivější problémy současné 

české společnosti. Režisérka se nakonec 

rozhodla film v rámci festivalu dále 

nepůjčovat, ale poslat ho mezi senio-

ry a další obecenstvo po linii českých 

kinosálů, aby se tak jeho alarmující 

obsah dostal k co největšímu počtu 

diváků. Vzhledem k závažnosti tématu 

poskytla Silvie Dymáková svůj film 

také Policii ČR. Vedle autentických 

záběrů z předváděcích akcí a výpovědí 

poškozených seniorů přináší doku-

ment i pohled psycholožky, právníka 

a dalších odborníků. Film tak poprvé 

komplexně mapuje nechvalný fenomén 

dnešní doby. Distributor fi lmu navíc 

umožnil nabídnout fi lm divákům nad 

65 let zdarma.  lp
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ZMĚNA POHOTOVOSTI

Nově je pracoviště Lékařské služby 

první pomoci přesunuto z areálu 

staré nemocnice do nové nemoc-

nice na ulici MUDr. J. Janského. 

Pohotovost je umístěna v proto-

rách Centrálního příjmu. Ordinační 

doba LSPP zůstala beze změny: 

pracovní dny 17.00–22.00 hod., 

So, Ne a svátky 8.00–20.00 hod. 

Tel.: 515 215 563.

UZAVŘENÍ SEVERNÍ 

PŘÍSTUPOVÉ CESTY

Z důvodu opravy schodů u měst-

ských hradeb ve Fialově zahradě 

bude od 24. dubna do 31. května 

uzavřena Severní přístupová cesta 

z  Jezuitského náměstí směrem 

k Úřadu práce na náměstí Svobody.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA

Ve středu 8. května v den státní-

ho svátku bude provoz ve sběr-

ných dvorech odpadů na  ulici 

Dobšická a v Příměticích od 8.00 

do 14.00 hodin.

SBÍRKA PROTI RAKOVINĚ

Znojemský Junák – Svaz skau-

tů a skautek pomáhá ve středu 

15. května s dobročinnou sbír-

kou Ligy proti rakovině. V tento 

den budou lidé v ulicích potkávat 

skupinky členů junáckého oddílu 

s kasičkami. Peníze získané z letoš-

ního již 17. ročníku sbírky budou 

využity na prevenci výskytu karci-

nomu tlustého střeva. 

ARCHITEKTKA PARKU 

OCENĚNA VE SVĚTĚ 

Zahradní architektka Eva Wag-

nerová, která se výrazně podílí 

na budoucí podobě zeleně Měst-

ského parku ve Znojmě, získala 2. 

místo na mezinárodní soutěži Best 

Private Plots zaměřené na součas-

nou soukromou zahradu. Soutěž 

již pátý rok organizuje Rakousko. 

Letos mezinárodní porota hod-

notila 126 projektů z dvaceti šesti 

zemí, mezi nimi i  dva projekty 

z České republiky. Wagnerová byla 

oceněna za svůj projekt Trnkovy 

zahrady.

NOVINKY HRADU A MUZEA 

Znojemský hrad a Jihomoravské 

muzeum zahájilo turistickou se-

zonu. Návštěvníky čekají novinky. 

Po více než 20 letech se do hradní 

deblínské kaple vrátil restauro-

vaný barokní oltář. Hrad má také 

opravené krovy a arkády na ná-

dvoří. Novinkou minoritského 

kláštera je zrestaurovaná barokní 

socha Jana Nepomuckého a zcela 

nová expozice.

Od 1. dubna začala platit změna 

týkající se podávání žádostí nájemníků 

městských bytů, kteří chtějí provést 

opravu nebo úpravu bytu vlastním 

nákladem. 

Nájemníci bytů jsou před prove-

dením oprav, úprav případně vyřazení 

zařizovacích předmětů povinni požá-

dat vlastníka bytu o vydání souhlasu. 

Opravy vlastním nákladem nově 
vyřizuje Správa nemovitostní

Doposud byly tyto žádosti vyřizovány 

na odboru investic a správy nemovi-

tostí. Nově je v zastoupení města vyři-

zuje Správa nemovitostí města Znojma 

(Pontassievská 14). 

V žádosti je nezbytné podrobně 

popsat požadovanou změnu, identifi -

kační údaje nájemce, předpokládaný 

náklad opravy a v případě potřeby 

doložit nákresy, dokumentace, tech-

nické zprávy nebo fotografi e. U domů, 

které jsou v ochranném pásmu nebo 

v městské památkové rezervaci, bu-

dou žádosti příspěvkovou organi-

zací zasílány k  vydání rozhodnutí 

odboru školství a památkové péče. 

Formulář potřebné žádosti je umístěn 

na www.snznojmo.cz.  zp

Ž á d o s t í  n a  v ý m ě nu  o k e n 

v  městských bytech je víc, než lze 

z rozpočtu Správy nemovitostí města 

Znojma zaplatit. Přitom se nabízí jed-

noduché řešení, jak zamezit šíření 

plísně v bytech a  likvidaci okenních 

rámů. Stačí prostě větrat.  V zimní top-

né sezoně se okna rosí docela často. 

Nejde přitom o žádné výrobní vady. 

Jen uživatelé bytu neumějí správně vě-

trat a nevětrají tak často, jak by to bylo 

žádoucí.  Nedostatečným větráním trpí 

hlavně okna v novostavbách. Tedy ta, 

která jsou dokonale utěsněná, což ne-

umožňuje proudění vzduchu oběma 

směry. Hermeticky uzvřená okna jsou 

příčinou kondenzace par na oknech, rá-

mech, nábytku i na stěnách. Z interiéru 

sice neuniká teplo, ale zároveň neuniká 

ani vlhko.  Pravidelné větrání je přitom 

nezbytné. Otevírat okna by obyvatelé 

bytů měli třikrát až čtyřikrát za den 

na dobu asi pěti minut. Musí se přitom 

vytvořit průvan. Nábytek ani stěny se 

za tak krátkou dobu neochladí. A čer-

V boji s plísní v bytě pomáhá 
pravidelné větrání

stvý vzduch se pak prohřeje mnohem 

snáze a lépe než vlhký a těžký. Větráním 

se zkrátka šetří za energie i za novou 

výmalbu nebo dokonce okna. 

 xa , ilustr. foto: archiv ZL

Nové  vo doměr y  namontuj í 

do městských domů pracovníci údrž-

by Správy nemovitostí města Znojma. 

Oproti minulosti, kdy se výměna pro-

váděla na základě výběrového řízení 

formou dodávky, se tak významně 

ušetří. Měnit se bude více než dva 

tisíce vodoměrů. Obnova vlastní-

ho údržbářského střediska, v němž 

jsou zastoupeny všechna potřebná 

řemesla, se velmi osvědčuje. Kromě 

markantních úspor jde vedení pří-

spěvkové organizace SNMZ hlavně 

o spokojenost nájemníků. V současné 

době řeší pracovníci údržby na šest 

set požadavků nájemníků měsíčně. 

Jde přitom hlavně o zámečnické a sto-

lařské práce. Také výměnu vchodo-

vých dveří v domech v Kolonce pro-

vedli pracovníci Správy nemovitostí 

ve vlastní režii.  xa

Šetří se 
za výměnu 
vodoměrů

Občas se stane, že člověk potřebuje 

postavit lešení, přistavit kontejner nebo 

zabrat kus chodníků kvůli dočasnému 

uložení stavebního materiálu na poze-

mek, který patří městu. Pak je nutné 

požádat o zábor veřejných prostranství. 

O  zábor žádají také subjekty, které 

organizují různé společenské a kulturní 

akce  v ulicích nebo na náměstích.

Jak to udělat, aby vše proběhlo podle 

platného zákona? Záleží na tom, zda 

občan nebo organizace potřebuje na čas 

zabrat zelenou nebo betonovou plochu, 

respektive pozemní komunikaci. Kaž-

dopádně musí o zábor požádat příslušný 

odbor městského úřadu. V případě, že 

jde o zabrání zelené plochy, například 

O zábory městských pozemků
se musí žádat v předs� hu

je potřeba postavit lešení na trávník 

u domu, je nutné zajít na odbor investic 

a správy nemovitostí na Obrokové ulici 

a podat žádost. V případě kladného vy-

řízení pak obdrží příslušné rozhodnutí.

Stejně musí žadatel postupovat, po-

kud jde o pozemní komunikaci. To zna-

mená o zábor chodníků a komunikací. 

Tehdy si občan podá žádost na odboru 

dopravy, respektive silničním správním 

úřadu, který sídlí na náměstí Armá-

dy 8. Odbor mu poté vydá příslušné 

rozhodnutí. Potřebuje k tomu ovšem 

souhlas vlastníka dotčené pozemní ko-

munikace. To všechno si žádá svůj čas, 

a. proto je nutné, aby se o zábor žádalo 

v dostatečném předstihu. Podle Správ-

ního řádu vydá správní orgán rozhod-

nutí bez zbytečného odkladu nejpozději 

do třiceti dnů od zahájení řízení. 

Takovýto postup není nutné vo-

lit, pokud jde o krátkodobé zábory 

v řádu několika hodin. Když například 

na  chodník někomu vysypou písek 

nebo složí nějaké zboží a dotyčný je 

během krátkého času odklidí, nemusí 

se o zábor žádat.  xa

Záborem veřejného prostranství 
se rozumí např. umístění kontej-
neru, skládka stavebního mate-
riálu, havárie inženýrských sítí, 
umístění cirkusů a zařízení luna-
parků, sportovní a kulturní akce.
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ZÁJEM O VEŘEJNOU ZELEŇ

Občané Znojma, kteří přišli na ve-

řejnou prezentaci města o obnově 

městského parku, zaplnili téměř 

celý velký sál kina Svět. Vyslechli 

si mimo jiných odborníků argu-

menty autorů revitalizace z br-

něnského Ateliéru Tišnovka pro 

výběr stromů a další zeleně v celé 

parkové ploše. 

PRODÁNO 186 BYTŮ

Organizátor prodeje městských 

bytů fi rma Murom nabídla k pře-

vodu 1104 nájemcům jejich užíva-

né byty. Zájem o odkup ihned byl 

vyjádřen u 793 bytových jednotek. 

Dalších 186 nájemníků již bydlí 

ve svém a jsou tedy vlastníky by-

tových jednotek.

HONITBA V ZÁLESÍ 

Na dalších deset let schválila Rada 

města Znojma příspěvkové or-

ganizaci Městské lesy pronájem 

honitby Zálesí. Potvrdila tak stav, 

který byl dosud platný, ovšem 

oproti minulosti jsou výsledky 

hospodaření v honitbě v posled-

ním roce výrazně pozitivnější. 

Celková výměra honitby je téměř 

jeden a půl hektaru a její pronájem 

byl vyvěšen na úřední desce. 

REKORDNÍ FESTIVAL

Dokumentární snímky druhého 

ročníku fi lmového festivalu Jeden 

svět Znojmo vidělo na třináct set 

diváků, což je o třetinu více než 

v loňském roce. Návštěvnost vyká-

zala rekord hned první den projek-

ce pro veřejnost. Ve dvou týdnech 

se konaly projekce a doplňující 

besedy pro školy i veřejnost. Hlav-

ním tématem Bojíte se snášet? 

chtěl festival upozornit na sílící 

diskriminaci, netoleranci a rasis-

mus. Festival o lidských právech 

přivezli do Znojma organizátoři ze 

Znojemské Besedy. 

NOVÝ STÁNEK PŘÍMO VE MĚSTĚ

Pod Mikulášským kostelem na Raj-

ské vinici byl otevřen první de-

gustační stánek přímo ve městě. 

Zcela novou turistickou atrakci 

nejen pro milovníky vín a výhledů 

na krásy města představil Hotel 

LAHOFER a Vinařství LAHOFER, 

které má Rajskou vinici na dvacet 

let pronajatou od města Znojma. 

Degustační stánek vznikl v původ-

ním kamenném domku u  jedné 

z vyhlídek v Karolíniných sadech.

DYJE OTEVŘENA

Za chladného jarního počasí ote-

vřeli znojemští vodáci pro letošní 

turistickou sezonu řeku Dyji. 

STALO SE

V měsíci březnu byl zahájen prodej 
volných bytů formou nabídkových říze-
ní. O možnostech podání nabídky jsme 
již obsáhle informovali v únorovém vy-
dání Znojemských LISTŮ (č. 3/2013). 
Město vždy dopředu zveřejňuje tabulku 
s byty a nebytovými prostory plánova-
nými k prodeji, aby si lidé mohli vybrat 
byt v lokalitě, která je pro ně atraktivní. 
Záměry prodeje těchto jednotlivých 
bytů (popřípadě nebytových prostor) 
budou postupně zveřejňovány. Zájemci 
si tak mohou počkat na konkrétní byt, 

Prodej volných bytů pokračuje
který je zajímá a ve stanoveném termí-
nu si podat nabídku. Každý měsíc je 
na úřední desce odboru investic a sprá-
vy nemovitostí zveřejňováno přibližně 
15 volných bytů, o jejichž koupi se 
mohou zájemci ucházet.

Jednotlivá oznámení záměru prodeje 
volných bytů jsou vždy na úřední desce 
a na internetových stránkách města, tj. 
www.znojmocity.cz/uredni-deska. Bližší 

informace o bytě, jeho dispozicích, 
ceně a kontakt na technika, se kterým 
je možné si domluvit termín prohlíd-
ky, jsou vždy uvedeny v konkrétním 
oznámení záměru prodeje. Souhrnná 
tabulka bytů a nebytových prostor 
aktuálně plánovaných k prodeji je již 
nyní k dispozici na webových strán-
kách města, a to na  www.znojmocity.
cz, záložka odbor investic a správy 
nemovitostí – prodej bytového fondu. 
A dále na webových stránkách orga-
nizátora prodeje www.znojemskebyty.
cz. Tuto tabulku si budete moci po-
drobně prostudovat i v dalším vydání 
Znojemských LISTŮ, které vyjdou 
16. května.  lp, lf

Součástí některých domů, kde 

byly schváleny byty k prodeji v rámci 

projektu Klíč 2018, jsou také nástav-

by, které byly financovány z dotací. 

Prodej těchto bytů není možné zahá-

jit ihned. Město Znojmo usiluje o to, 

aby byly dotační podmínky posky-

tovatelem dotace zmírněny tak, aby 

mohlo dojít k okamžitému prodeji 

a ke zrušení zástavního práva, které 

Město řeší byty v odloženém prodeji
na nemovitostech vázne. Již v loňském 

roce tak byly zaslány dopisy s žádostí 

na příslušné organizace a ministerstva. 

Jednat o možnostech změn jel do Pra-

hy i starosta osobně. V domech bude 

v nejbližší době provedeno zaměření 

bytových jednotek techniky organi-

zační kanceláře Murom. Prohlášení 

vlastníka lze však zavkladovat na ka-

tastru nemovitostí pouze se souhlasem 

dotačního orgánu.  To, kterých domů 

se to týká a do kdy platí omezení pro-

deje z důvodu obdržených dotací, na-

leznete na stránkách www.znojmocity.

cz, záložka „odbor investic a správy 

nemovitostí“, sekce „Nepřehlédněte“, 

dokument „harmonogram prodeje“. 

V případě jakékoli nové informace, 

budeme o změnách občany v těchto 

domech informovat. ja

Všeobecné informace k prodeji 

volných bytů, pravidla prodeje, 

vzorové dokumenty, formuláře, 

seznam bytů vč. fotografi í:

www.znojemskebyty.cz

Na vědomost se dává,

že ve čtvrtek 23. května 2013 

od 17.00 do 18.00 hod. konati se bude

v přízemním sále Znojemské Besedy, 

Masarykovo nám. 22

K O N K U R Z
účinkujících do historického průvodu 

pro Znojemské vinobraní 2013.  

Přednost mají urostlí mužové

od 18. roku výše. 

Zájemci si s sebou vezmou občanský průkaz.

Znojemská Beseda, pořadatel ZHV 2013

Odpis pohledávek v hodnotě více 

než tři miliony korun schválilo na svém 

jednání Zastupitelstvo města Znojma. 

Jsou to peníze, které dluží za pronájem 

nebytových prostor městu Znojmu je-

denáct bývalých nájemníků. Jelikož jsou 

podle platných zákonů dluhy starší čtyř 

let u nebytových prostor promlčené, byla 

Správa nemovitostí města Znojma nuce-

na navrhnout odpis této relativně velké 

částky. Další podmínkou bylo, že dluž-

níky v této lhůtě majitel nebytových pro-

stor, respektive město nežaloval. Do roku 

2008 se bohužel důkladná a pravidelná 

Dlužné nájemné se nyní
bude řešit okamžitě

kontrola nezaplaceného nájemného ná-

jemců bytů a nebytových prostor nepro-

váděla. Nájemci nebyli oslovováni, aby 

dluh uhradili a nepodávaly se tedy ani ža-

loby za dlužné nájemné. To se v poslední 

době radikálně změnilo. Správa nemo-

vitostí města Znojma nastavila systém, 

podle kterého teď není fakticky možné, 

aby byly dluhy promlčeny. Výše dluhů se 

sleduje v pravidelných měsíčních inter-

valech. Pokud některý nájemník dluží, 

je neprodleně osloven a vyzván k řešení 

situace. Jestliže ani potom dluh neuhradí, 

dostane výpověď z nájmu.  xa 

Zaměstnavatelé, 
inzerujte zdarma

Znojemské LISTY poskytují zveřej-

nění inzerce zdarma všem znoj-

emským podnikatelům, fi rmám či 

institucím, které nabízejí lidem práci. 

Nabídka nezpoplatněné inzerce je 

v rámci projektu Kolumbus, kterým 

radnice pomáhá občanům v neleh-

ké době při hledání zaměstnání. Text 

inzerátu (řádkového i plošného) 

je nutné dodat vždy nejpozději 

do uzávěrky konkrétního výtisku 

novin. Uzávěrky i dny vydání Zno-

jemských LISTŮ jsou zveřejněny 

na  webových stránkách města 

www.znojmocity.cz. Bližší informace 

lze získat u redaktorky Ľuby Peterko-

vá (tel. 515 216 362) nebo na mailu 

lubica.peterkova@muznojmo.cz.

Brusič, ostřič nástrojů 

SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, 

s.r.o. hledají brusiče a ostřiče 

nástrojů. Náplň práce: 

ostření a broušení nástrojů, praxe 

podmínkou, vyžadována práce 

s velkou přesností. Kontakt: tel. 

515 282 315, Mgr. Večeřová.
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DĚTSKÝ RYCHLOPAS (děti do 15 let)

� platnost 6 měsíců

� stojí 1 000 Kč

� úřady ho vydávají do 15 dnů

�  rodiče musí na úřad přinést stejné 

doklady jako u pasu biometrické-

ho (případně osvědčení o státním 

občanství, rodný list a občanský 

průkaz rodiče),

Městský úřad informuje

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Z důvodu plánovaných prací na za-

řízení distribuční soustavy bude 

přerušena dodávka energie.

Dne 10.  5. od 7.30 do 11.00 hod.

Mramotice – celé.

od  7.15 do 16.00 hod. 

ZNOJMO: Kuchařovická 0, 14, Leska 

Dolní 0, 13, 28, Leska Horní 31 a za-

hrady v okolí Kalinovy vily.

Dne 13. 5. od 07.15 do 09.45 hod.

Oblekovice. Domácnosti, provozy 

a zařízení napájené z  TS Oblekovice 

Eika (Eika, Elnas, MVDr. Beneš, E59, 

Zempfer, Gastroblue, Siko-keramika, 

JIMA, Šabatka, Bohemia Bag, ESSO 

Holding, Darling, Agro Ali a další). 

od 10.00 do 12.30 hod. 

Domácnosti, provozy a zařízení na-

pájené z TS Oblekovice RD (Nová ul.).

od 12.30 do 15.00 hod. 

Provozy a zařízení napájené z TS Ob-

lekovice ZD (býv. areál ZD a okolní 

lokalita sklepů).

Dne 13. a 15. 5. od 07.05

do 16.00 hod.

ZNOJMO: ul. Kuchařovická č.1, 1a, 1b, 

3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, Palackého č. 1, 3, 5, 

7, 9, 11, 13, 15, 23–43, 12, 12a, 14, 16, 

18, 20, 22, 26–42, Hálkova č. 6–16, 1, 

1a, garáže Palliardiho, Fibichova celá, 

nám. Armády č. 9, 14, 16, Smetanova 

12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,(ob-

chod NA 14, škol. jídelna NA 16, mat. 

škola NA 9, MUDr. Havlík Fibichova 4, 

kotelny a další).

Dne 14. 5. od 07.15 do 09.45 hod.

ZNOJMO. Oblekovice. Domácnosti, 

provozy a zařízení napájené z TS Ob-

lekovice U kult. domu, Bohumilice, 

kult. dům, vodárna (č. 228, 230, 231, 

334, 358, 404–410, 412–416, Hnipol, 

Agia Tech, Zarič, Hardware Consul-

ting and Trading a další).

Dne 14. 5. od 10.00 do 13.30 hod.

ZNOJMO. Oblekovice. Domácnosti, 

provozy a zařízení napájené z TS 

Oblekovice Obec (věžová zděná 

TS poblíž řeky u mostu) směr Ne-

sachleby ke kult. domu kromě Nové 

ul. A části ul. Šatovská, část sněr Hatě 

(Alfa Milbach, Vodárna, rybáři, Auto-

trh Černý a další).

Dne 15. 5. od 10.00 do 12.30 hod.

ZNOJMO. Oblekovice. Provozy a za-

řízení napájené z TS Oblekovice 

Erka Metalec. Vypnutí se netýká 

domácností.

Dne 16. 5. od 10.15 do 12.45 hod.

ZNOJMO. Konice. Odběratelská 

trafostanice Nový Šaldorf – strážní 

domek ČD (č. 620463).

Letní turistická sezona se blíží 

a mnozí se už těší na to, jak vyjedou 

za hranice všedních dnů. Cesty do za-

hraničí si ovšem žádají své. Mimo jiné 

také platný cestovní doklad – pas či ob-

čanský průkaz. 

„Požádejte o vydání nového cestov-

ního pasu a nenechávejte podání žádosti 

až na poslední chvíli. Vyhnete se tak 

zbytečným frontám na úřadech a ušetří-

te čas,“ upozorňuje spoluobčany Radek 

Svoboda, vedoucí správního odboru 

Městského úřadu ve Znojmě. Pokud 

platný cestovní pas máte, je záhodno si 

zkontrolovat, do kdy platí. Hodláte-li 

cestovat mimo Evropskou unii, je třeba 

si u zastupitelského úřadu daného státu 

zjistit, jaká minimální doba platnosti 

cestovního pasu se tam vyžaduje. 

Děti musí mít vlastní doklad 

Je důležité si znovu připomenout, 

že dnem 26. června 2012 skončila mož-

nost cestování dětí zapsaných v cestov-

ních dokladech rodičů. Po tomto datu 

musí mít každý občan České republiky, 

tedy i dítě, k vycestování do zahraničí 

vlastní cestovní doklad. Pracovníci 

správního odboru doporučují, aby si 

rodiče včas požádali o vydání cestov-

ního dokladu svému dítěti. 

K vydání dětského cestovního pasu 

jsou nutné tyto doklady:

DĚTSKÝ CESTOVNÍ PAS s biomet-

rickými údaji (děti do 15 let)

� platnost 5 let

� stojí 100 Kč

� úřady ho vydávají do 30 dnů

� rodiče musí na úřad přinést:

 – rodný list dítěte, 

 –  rodný list rodiče,   pas rodiče nebo 

občanský průkaz, ve kterém je 

dítě do 15 let zapsáno

�  co naopak rodiče nepotřebují, jsou 

fotografi e dítěte, dítě se fotí přímo 

na úřadě

Je čas myslet na dovolenou, 
zkontrolujte si cestovní doklady

�  potřebují také dvě fotografi e ( dítě 

se nefotí na úřadě )

K vycestování do států Evropské 

unie lze kromě cestovního pasu použít 

rovněž občanský průkaz. Nyní již lze 

požádat o vydání občanského průkazu 

také pro občany mladší 15 let. 

O  cestovní pas je možné požá-

dat na obecním úřadě obce s rozšíře-

nou působností příslušném dle mís-

ta trvalého pobytu občana. Žádost 

o občanský průkaz je možné podat 

na  jakémkoliv obecním úřadě obce 

s rozšířenou působností v ČR. Městský 

úřad Znojmo, odbor správní zajišťuje 

agendu občanských průkazů a ces-

tovních dokladů na adrese Pražská 59 

(v budově Policie ČR). Další informace 

je možné získat na telefonních číslech 

515 216 363-5 popřípadě na stránkách 

www.znojmocity.cz. 

 xa, Ilustr. foto: Archiv ZL

Provozní doba oddělení pasů 

a občanských průkazů Pražská 59

Pondělí 8.00–17.00

Úterý 8.00–12.00, 12.30–14.00

Středa 8.00–17.00

Čtvrtek 8.00–12.30, 12.30–14.00 

Pátek 8.00–12.00

Z provozních důvodů je možné 

odbavit posledního žadatele de-

set minut před koncem provozní 

doby.

Také z ulic Znojma a  jeho měst-

ských částí postupně mizí veřejné te-

lefonní automaty.  

Je to logické, vezme-li se v potaz, 

že před necelým rokem měli všichni 

tři mobilní operátoři v České repub-

lice přes čtrnáct milionů aktivních 

SIM karet. Telefonovat z budky už lidé 

ve valné většině nemají zapotřebí. 

Společnost Telefónica O
2 

Czech 

Republic oznámila v minulých dnech 

organizačnímu odboru Městského 

úřadu ve Znojmě, že má i v tomto měs-

tě v plánu zrušit další dva telefonní 

automaty. V prvním pololetí letoš-

Z ulic Znojma zmizí další dvě telefonní budky
ního roku zmizí budky z Palliardiho 

ulice a z Oblekovic u kapličky směrem 

na Nesachleby. Společnost k tomu vede 

výrazný pokles zájmu obyvatel o vyu-

žívání těchto služeb. Rozhodla se stáva-

jící síť veřejných telefonních automatů 

přizpůsobit současným potřebám. 

Znojemský městský úřad samo-

zřejmě zajímalo, jak se veřejné te-

lefonní automaty, které se mají od-

stranit, využívaly. Podle pracovníka 

společnosti Telefónica Zdeňka Praxe 

nepřekročil počet volání z automatu 

na Palliardiho ulici měsíčně v prů-

měru šest hovorů a v Oblekovicích 

se telefonovalo dokonce jen třikrát 

do měsíce. Pět set korun měsíčně, které 

požadovala společnost Telefónica O2 

Czech Republic po znojemské radnici 

v  případě zachování každé budky, 

by evidentně bylo plýtváním penězi. 

Tím spíš, že je stále v provozu veřejný 

telefonní automat u horního Kaufl an-

du na Jarošově ulici. xa   

Na jednoho člověka 

připadá v České republice 

1,36 telefonního čísla. 
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pøipojení k internetupøipojení k internetu
prostøednictvím optické sítìprostøednictvím optické sítì

40 Mbits 285,- Kè / mìsíc40 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

80 Mbits 368,- Kè / mìsíc80 Mbits 368,- Kè / mìsíc

(445,- Kè vè. DPH)(445,- Kè vè. DPH)

120 Mbits 698,- Kè / mìsíc120 Mbits 698,- Kè / mìsíc

(845,- Kè vè. DPH)(845,- Kè vè. DPH)

novinka v nabídce

novinka v nabídce

prémiová služba

bezdrátové pøipojeníbezdrátové pøipojení

10 Mbits 285,- Kè / mìsíc10 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

domácí bezdrátová

sí� s kvalitním routerem

snadno a za super cenu

bezdrátový router 
ZYXEL NBG-416N
1x WAN, 4x LAN, SPI firewal
(2,4GHz, 802.11n 150 Mbit/s)

372,- Kè 

(450,- Kè vè. DPH)
pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc 

instalace a nastavení zdarma

digitální

kabelová televize

se širokou nabídkou programù v HD kvalitì

více než 40 programù za 124,- Kè / mìsíc (150,- Kè vè. DPH)

více než 80 programù za 347,- Kè / mìsíc (420,- Kè vè. DPH)

I když nic neprovedla, končí za-

toulaná zvířata ve Znojmě u strážníků. 

Právě oni mají jejich odchyt v popisu 

práce. Na městskou policii se během 

roku obrací řada občanů s  pomocí 

nejen při hledání zatoulaného maz-

líčka, ale i v případech, kdy najdou 

zraněné, nemocné nebo bezprizorně 

se potulující zvíře v ulicích města. Po-

kud není znám jeho majitel, strážní-

ci šetrně odchycená zvířata převážejí 

(například v přepravních boxech) do 

městského útulku v Načeraticích. „Ví-

táme, když nás majitelé zatoulaného 

zvířete včas vyrozumí. Nemusíme pak 

odchycené zvíře vozit do útulku, ale 

předáme ho na služebně městské po-

licie přímo majiteli,“ popsal postup 

strážník Petr Hladký. Vloni bylo ve 

Znojmě odchyceno 222 psů, 37 koček 

a 23 ostatních zvířat. Díky pomoci po-

licie se tak během let do bezpečí dostali 

také zranění ptáci a výjimečně i exotic-

ká zvířata. Velká většina se vrátila ke 

svým majitelům, ta ostatní si na nový 

domov počkala v čistém prostředí na-

čeratického útulku. Uteče-li vám tedy 

Chytají naše psy i kočky, 
a pomohli i labu� m

někdy pes, kočka či uletí papoušek, 

informujte Městskou policii Znojmo na 

nepřetržité telefonní lince 515 225 555, 

bezplatné tísňové lince 156 popřípa-

dě volejte útulek v Načeraticích (tel. 

602 307 801).  lp

� Tuhle labutí rodinku bez újmy na jejím 
zdraví přemístili strážníci z vilové čtvrti v Pří-

měticích do volné přírody k rybníku. 

 Foto. Archiv MP

Nákupy dětských věcí po internetu 

jsou stále populárnější. Mnohé mamin-

ky využívají internetových mimibazarů, 

aby ušetřily nebo aby prodaly věci, ze 

kterých jejich ratolesti už vyrostly. Bohu-

žel se někdy stává, že na síti řádí podvod-

níci, kteří sice inkasují, ale vybrané zboží 

nakupujícím nezasílají. Právě taková 

Pozor na podvodnici Širokou
podvodnice, která se vydává za Alenu 

Širokou ze Znojma, řádí v současnos-

ti na  internetových bazarech. Nikdo 

takový však ve městě Znojmě nežije. 

Maminky by si tedy měly dát na tuto 

osobu pozor. Obecně pak platí, že důvě-

ryhodnost či existenci prodávajícího lze 

ověřit v obchodním rejstříku.  xa

Od 1 000 až do 5 000 korun může 

stát organizátora hodně hlučné party 

rušení nočního klidu. Zákon o ochra-

ně zdraví tak chrání obyvatele, kteří 

se chtějí v nočních hodinách věnovat 

klidnějším aktivitám, třeba spánku. 

Ve srovnání se zbylými dny v týdnu 

jsou nejhlučnější páteční a  sobotní 

noci. V tu dobu se také zvyšuje na slu-

žebně městské policie počet stížností 

a oznámení týkajících se porušování 

veřejného pořádku. Proto o víkendech 

pravidelně posiluje městská policie 

služby, aby zajistila dohled nad dodr-

žováním veřejného pořádku, obzvláště 

v okolí diskoték a barů. Občany v noci 

Rušení nočního klidu 
může být drahým špásem

často trápí také rušení nočního kli-

du ze strany návštěvníků zábavních 

podniků. Ne vždy se ale hluk ozývá 

ze sousedního baru nebo bytu. Pře-

vážně se o něj totiž starají v ulicích 

hulákající osoby pod vlivem alkoho-

lu. Podobný případ se udál nedávno. 

Na Dolní České a Kollárově ulici dva 

opilí mladíci rušili hlasitými výkřiky 

noční klid. Strážníci je nejprve upo-

zornili, že porušují zákon, mladíci ale 

nesouhlasili, a tak byl případ předán 

přestupkové komisi k dořešení. Hluč-

ným hochům teď hrozí, že přijdou 

o část svých peněz, které se změní 

na vyměřenou pokutu.  lp
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Nová VOC vína jdou do světa, komise zatřídila ročník 2012
V louckém klášteře se opět po roce 

sešla komise odborníků, aby zatřídila 

nová VOC vína ročníku 2012. Zatří-

dění absolvovalo patnáct vinařství, 

která jsou členy občanského sdružení 

VOC ZNOJMO. Celý proces podléhá 

jasným a ministerstvem zemědělství 

schváleným pravidlům, která zaručují 

nezpochybnitelnost zavedeného ape-

lačního systému VOC.

Členové hodnotitelské komise byli 

vybíráni z  řad členů sdružení VOC 

ZNOJMO, kteří mají složené degus-

tátorské zkoušky. Každý člen komise 

udělil jednotlivému vínu jeden pozi-

tivní nebo negativní hlas. Aby bylo 

víno zatříděno a uvolněno na trh pod 

označením VOC, musí získat nad-

poloviční většinu pozitivních hlasů. 

Na  hodnocení dohlížel tajemník, 

předseda a místopředseda sdružení 

VOC ZNOJMO. Průběh zatřídění do-

zoroval také pracovník ministerstva 

zemědělství. Vinař, jehož vína získala 

právo používat označení VOC, musí 

všechny láhve zatříděných vín označit 

ochrannou páskou s  logem sdružení 

VOC ZNOJMO. Pro spotřebitele je 

� Zkušený odborník, ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner při hodnocení anonymních 
vzorků vín.  Foto: archiv ZL

� Na otevření degustačního stánku se sešli předseda fi nančního výboru a nadšený vinař 
Ludvík Hekrle a ředitel Hotelu LAHOFER Filip Pitour.  Foto: lp

páska garancí původu a výjimečnosti 

vín z vybraných viničních tratí znoj-

emské vinařské podoblasti. Letos bylo 

přihlášeno 44 vzorků, z toho 34 vyho-

vovalo, 10 nikoliv. Lidé budou moci 

nová VOC vína ochutnat na Festivalu 

VOC Znojmo již 8. května.  lp

ZATŘÍDĚNÁ VÍNA ROČNÍKU 2012 

Ing. Josef Dobrovolný

Ryzlink rýnský 2012, 15,0 g/l

Vinařství Kořínek, s.r.o.

Ryzlink rýnský 2012, 0,7 g/l

Veltlínské zelené 2012, 2,7 g/l

Jan Vaněk

Sauvignon 2012, 4,1 g/l

Sauvignon 2012, 4,1 g/l

Ryzlink rýnský 2012, 1,8 g/l

Vinařství Lahofer, a.s.

Sauvignon 2012, 13,7 g/l

Veltlínské zelené 2012, 5,1 g/l

Veltlínské zelené 2012, 10,0 g/l

Vinařství Líbal, s.r.o.

Ryzlink rýnský 2012, 16,9 g/l

Veltlínské zelené 2012, 12,6 g/l

Vinařství rodiny Špalkovy

Ryzlink rýnský 2012, 3,0 g/l

Ryzlink rýnský 2012, 5,1 g/l

Vinařství Waldberg Vrbovec s.r.o.

Sauvignon 2012, 6,6 g/l

Ryzlink rýnský 2012, 6,8 g/l

Veltlínské zelené 2012, 6,6 g/l

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.

Sauvignon 2012, 8,6 g/l

Sauvignon 2012, 11,7 g/l

Vino Hort, s.r.o.

Sauvignon 2012, 6,1 g/l

Sauvignon 2012, 6,4 g/l

Ryzlink rýnský 2012, 6,8 g/l

Veltlínské zelené 2012, 4,6 g/l

Zemědělské družstvo Hodonice

Ryzlink rýnský 2012, 20,4 g/l

Znovín Znojmo, a.s.

Sauvignon 2012, 5,3 g/l

Sauvignon 2012, 5,4 g/l

Ryzlink rýnský 2012, 3,3 g/l

Ryzlink rýnský 2012, 3,3 g/l

Veltlínské zelené 2012, 6,6 g/l

Veltlínské zelené 2012, 6,6 g/l

Vinice – Hnanice s.r.o.

Sauvignon 2012, 11,6 g/l

Ryzlink rýnský 2012, 5,9 g/l

Ryzlink rýnský 2012, 21,9 g/l

Vinařství Hanzel

Sauvignon 2012, 10,7 g/l

Veltlínské zelené 2012, 3,5 g/l

Pod Mikulášským kostelem leží 

Rajská vinice. Na  dvacet let ji má 

od města Znojma pronajatou Vinařství 

LAHOFER. To se nyní postaralo o nové 

atraktivní místo pro všechny návštěvní-

ky Karolíniných sadů, jejichž součástí 

vinice je. Původní kamenný domek 

na vinici změnilo na degustační stánek 

s nabídkou kvalitních vín zmíněného 

vinařství s bonusem nádherné vyhlídky 

na krásy města a řeky Dyje. Návštěvníci 

tak mají poprvé možnost ochutnat víno 

přímo v historických kulisách Znojma, 

ale současně i uprostřed funkčního vi-

nohradu. Na něm jsou vysazeny hlavy 

vinné révy odrůd zařazených do pres-

tižního apelačního systému VOC Znoj-

mo. Tato vína z Veltlínského zeleného, 

Sauvignonu a Ryzlinku rýnského lze 

již nyní ochutnat. „Návštěvníkům tu 

nabídneme možnost degustace deseti 

vzorků vín včetně všech odrůd zařa-

zených do apelačního systému VOC 

Znojmo. Kromě toho ještě během této 

sezony doplníme okolní vinohrad o in-

formační tabulky, které budou sezna-

movat návštěvníky s jednotlivými od-

Na městské vinici otevřelo vinařství nový
degustační stánek s výhledem na řeku

růdami vína, která tu najdou, i s místem 

jako takovým. Věřím navíc, že se nám 

kamenný domek, ve kterém je nyní de-

gustační stánek umístěn, podaří spolu 

s městem ještě letos zrekonstruovat,“ 

uvedl obchodní a marketing ový ředitel 

Vinařství LAHOFER Daniel Smola. 

Stánek bude otevřen prakticky 

celou turistickou sezonu. „V  dub-

vozovat. Lákavou nabídkou Vinařství 

LAHOFER je i poskytnutí slevy z ceny 

vína při společné návštěvě degustační-

ho stánku na Rajské vinici a na Hrádku 

Lampelberg.  lp, tz

Vinařství LAHOFER se o Rajskou 

vinici stará od roku 2010. V roce 

2011 a 2012 na téměř dvaceti 

arech půdy vysázela fi rma odrů-

dy Sauvignon, Veltlínské zelené 

a Ryzlink rýnský, které jsou jedi-

nými třemi odrůdami zahrnutými 

do prvního apelačního systému 

v  České republice nazvaného 

VOC Znojmo. Kromě toho je ale 

v Rajské vinici vysazeno po čty-

řech keřích vinné révy od dalších 

sedmnácti v tuzemsku nejpěs-

tovanějších odrůd. Ty budou 

tvořit naučnou vinici. Vinohrad 

je vysazen způsobem takzvaně 

„na hlavu“. Nemá tedy vedení 

z drátů, každá hlava bude mít 

svou vlastní oporu. První úrodu 

by vinice měla vydat v roce 2014.

nu a v květnu, o sobotách, nedělích 

a svátcích bude otevřeno vždy od 11.00 

do 19.00 hodin. Od června do konce 

srpna pak denně od 11.00 do 20.00 ho-

din a v září rovněž denně od od 11.00 

do 19.00. Kromě vína návštěvníkům 

nabídneme samozřejmě i nealko nápo-

je,“ doplnil Filip Pitour, ředitel Hotelu 

LAHOFER, který bude stánek pro-
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DÍL DRUHÝ: 

V PRŮBĚHU PRACOVNÍHO

POMĚRU

Během zaměstnání nás mohou 

potkat různé nepříjemnosti – nemoc, 

úraz, přesčasy a podobně. Na druhou 

stranu nám rakouské pracovní právo 

zajišťuje pět týdnů dovolené nebo tři-

náctý a čtrnáctý plat. 

Nemoc, pracovní úraz

V  případě překážky v  práci je 

nárok na zákonné dávky, a  to hned 

od začátku pracovního poměru. To 

znamená, že zaměstnavatel musí v pří-

padě nemoci mzdu dále po určitou 

dobu platit (doba placení je různá dle 

odpracovaných let a dalších kritérií). 

Předpokladem je ale neprodlené na-

hlášení překážky v práci. A i když stačí 

jen zatelefonovat, je písemné potvrzení 

od lékaře lepší (faxem, emailem, SMS 

nebo doručení třetí osobou).

Seriál o práci v Rakousku: 
Jaká mám práva a jak nenaletět?

Minulé vydání Znojemských LISTŮ přineslo první díl seriálu o práci 

v Rakousku, který byl zaměřen na začátek pracovního procesu. Nyní 

se bude věnovat tomu, jaká mám práva během pracovního procesu 

a jaká úskalí mě mohou potkat.

Přesčasy

Všechny formy výkonu práce, 

které přesahují to, co bylo na začátku 

pracovního poměru domluveno, zna-

menají vícepráci a tato musí být zvlášt-

ně odměněna. Pracujete-li více než 

čtyřicet hodin za týden, pak máte ná-

rok na příplatek nebo náhradní volno. 

Výše příplatku nebo délka náhradního 

volna je ze zákona 50%, podle kolek-

tivní smlouvy může být i vyšší.

Zaměstnavatel právě nemá práci

Ohlásí-li zaměstnavatel zaměst-

nanci, že pro něj právě nemá práci 

a pošle ho zpátky domů, nesnižuje to 

nárok zaměstnance na mzdu pro tento 

den. I v těch případech, kdy byla do-

mluvena hodinová mzda, musí vypla-

tit zaměstnavatel domluvenou mzdu 

v plné výši, když zaměstnanec poskytl 

svou pracovní sílu a  zaměstnavatel 

tohoto nevyužil.

Dovolená

Každý zaměstnanec má nárok 

na pět týdnů placené dovolené za rok. 

O přesném datu dovolené musí být 

uzavřena dohoda se zaměstnavatelem. 

Netrval-li pracovní poměr celý rok, 

má zaměstnanec nárok na poměrnou 

část dovolené, která je v souladu s od-

pracovanými měsíci. Nespotřeboval-li 

zaměstnanec během svého pracovního 

poměru celou dovolenou, musí mu být 

zbylá dovolená proplacena.

Minimální mzda, 13. a 14. plat 

(dovolenkové a vánoční peníze)

Minimální mzda není v Rakousku 

definována zákonem, ale je uprave-

na na základě výsledků kolektivních 

vyjednávání, která vedou odborové 

organizace se zástupci zaměstnavatelů. 

Tyto kolektivní smlouvy, které se týkají 

téměř 97 % zaměstnanců a dělníků, 

určují výši minimální mzdy pro kon-

krétní odvětví. Pro odvětví, která jsou 

ošetřena kolektivními smlouvami, pla-

tí pro práci na plný úvazek minimální 

mzda ve výši zhruba 1 000 EUR brutto 

a více. Kromě toho určují kolektivní 

smlouvy povinnost vyplácet 13. a 14. 

plat (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld), 

stejně tak jako i různé příplatky. Nut-

no dodat, že pracovní smlouva může 

určovat vyšší, ale v žádném případě ne 

nižší mzdu, než určuje platná kolek-

tivní smlouva. 

V případě, že nebyla vyplacena 

částka odpovídající minimální mzdě 

určené kolektivní smlouvou, je mož-

né tento rozdíl vymáhat soudní ces-

tou. Bezplatné zastupování poskytuje 

Komora dělníků a zaměstnanců (Ar-

beiterkammer AK), jejichž členy jsou 

automaticky všichni dělníci a zaměst-

nanci pracující v Rakousku. Kromě 

toho je možné požádat o pomoc nebo 

právní zastoupení odborové organi-

zace. V případě soudního jednání je 

nutné prokázat skutečnou výši vyplá-

cené mzdy. Proto se nedoporučuje 

podepisovat žádné podklady, které 

jsou v rozporu s   reálně vyplácenou 

mzdou! Dalším doporučením je vyplá-

cení mzdy na bankovní konto. Tento 

postup zabezpečí možnost předložit 

doklad o reálné výši obdržené mzdy 

v případě nutnosti soudního jednání.

Rada na závěr

Při vznikajících problémech musí 

být zaměstnanec okamžitě aktivní 

a popřípadě se obrátit na právní po-

radnu AK nebo odborů. Vzhledem 

k tomu, že pracovně právní předpisy 

a kolektivní smlouvy obsahují lhůty 

propadnutí pro uplatnění nároků, je 

nutné pro uplatnění nároku jednat 

rychle.   zp

Klára Filipová (na snímku) je ko-

ordinátorkou přeshraničního projektu 

ZUWINS+, který mimo jiné pomáhá 

Čechům pracujícím v Rakousku, aby 

nebyli pracovně zneužíváni. 

Jaké máte zkušenosti se zaměstnává-

ním Čechů v Rakousku?

Kvalifi kovaní Češi jsou v Rakous-

ku velmi žádaní, protože jsou vel-

mi šikovní a spolehliví. Asi 1,2 % ze 

všech zaměstnanců v Rakousku jsou 

právě Češi. Na druhé straně máme 

mnoho případů, kdy čeští zaměst-

nanci nedostávají za svoji práci řádně 

zaplaceno, nejsou správně přihlášeni 

u  pojišťoven, zkrátka se nechávají 

sdírat z kůže. Toto platí především 

v oblasti pečovatelek a v zemědělství. 

Proto apeluji na všechny, nebojte se 

svými problémy přijít k nám, my vám 

pomůžeme. Jen s rovnými pracovními 

podmínkami můžeme bojovat proti 

mzdovému a sociálnímu dumpingu. 

Naše právní poradkyně vám poradí 

v  českém jazyce. Kontakt najdete 

na stránkách www.zuwinsplus.eu 

i v češtině. 

Nenechte se sdírat z kůže. Nebojte se přijít k nám
Jak fungují rakouské odbory ve srov-

nání s českými? 

Zásadní rozdíl je ve vyjednává-

ní kolektivních smluv. V Rakousku 

neexistuje minimální mzda ze záko-

na, ale podle kolektivní smlouvy. Ra-

kouský odborový svaz 

(ÖGB) je velice silný, 

má okolo 1,2 mili onů 

členů, protože si za-

městnaní uvědomují, 

že čím silnější bude, 

tím lepší kolektivní 

smlouvu může vy-

jednat. ÖGB a  jeho 

7 odborových organi-

zací vyjednává ročně 

se svými sociálními 

partnery (komorou 

pracujících AK a hos-

podářskou komorou 

WKO) na 1000 kolektivních smluv, 

které platí pro všechny zaměstnance 

v Rakousku. Žádná kolektivní smlouva 

v Rakousku již nemá minimální mzdu 

pod 1000 Euro brutto měsíčně. Může-

me proto říci, že za práci v Rakousku 

na plný úvazek si již nikdo nesmí vy-

dělat méně. Jen pro představu zmíním 

pár bonusů, které stanovuje kolektivní 

smlouva, například 13. a 14. plat, pět 

týdnů dovolené a další.

Kdy by se měl Čech pracující v Ra-

kousku na  odbory 

obrátit?

Pokud český za-

městnanec nastoupí 

do nějakého většího 

podniku v Rakousku, 

zpravidla ho odboro-

vá rada osloví sama. 

Členství v odborech 

je dobrovolné a mě-

síční poplatek je 1 % 

z hrubé mzdy. V ka-

ždém větším regio-

nálním městě mají 

odbory pobočku. Být 

členem odborů má spoustu výhod 

od různých slev, výhodných pojistek 

až po právní ochranu, kterou zaměst-

nancům poskytujeme.

Jak vznikl projekt ZUWINS+ a jaké 

poskytuje služby?

Přeshraniční projekt ZUWINS+ 

vznikl díky spolupráci Rakouského 

odborového svazu (ÖGB) s Českomo-

ravskou konfederací odborových sva-

zů (ČMKOS), jako nástupce projektu 

ZUWINS, který skončil v  prosinci 

minulého roku. Projekt je podporo-

ván rakouským ministerstvem práce, 

sociálních věcí a ochrany spotřebitele 

(BMASK). Doba trvání činí rok, od led-

na do prosince 2013. Bezprostřední 

blízkost regionů, společný pracovní trh 

a již existující dobré struktury mezi od-

bory v České republice a Rakousku jsou 

základem prohloubení spolupráce mezi 

regiony. Stále častěji se setkáváme s pří-

pady zneužití migrujících českých za-

městnanců v Rakousku, proto vyzdvi-

hujeme význam právního poradenství 

v oblasti sociálního a pracovního práva. 

Prostřednictvím vzdělávání a přenosem 

znalostí mezi zástupci zaměstnanců 

má projekt trvale přispět k zlepšení 

situace na přeshraničním trhu práce 

v regionech Vídeň, Dolní Rakousko 

a v Jihomoravském kraji. 

Zuzana Pastrňáková

Foto: archiv autorky
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a rekonstrukce kanalizace ve Znoj-

mě za 614,5 milionu korun (2008). 

V současné době začíná další velká 

akce, jejímž cílem je zajištění kvalitní 

pitné vody pro skupinový vodovod 

Znojmo. Rekonstrukce znojemské 

úpravny vody, páteřních řadů a důle-

žitých vodojemů bude stát kolem půl 

miliardy korun.  xa

Téma

Práce na rekonstrukci úpravny 

vody ve  Znojmě, včetně souboru 

opatření na vodovodní síti, jako je 

rekonstrukce páteřních řadů a důle-

žitých vodojemů, začaly na začátku 

dubna 2013. Investorem akce, kte-

rá je podporována Evropskou unií 

v rámci operačního programu Životní 

prostředí, je Zájmové sdružení obcí 

Vodovody a kanalizace Znojemsko. 

Stavba za 531 milionů korun má být 

dokončena v roce 2014. Jejím cílem 

je zajištění kvality pitné vody pro 

skupinový vodovod Znojmo, který 

zásobuje na  padesát tisíc obyvatel 

Rekonstrukce znojemské úpravny 
vody za půl miliardy korun začala

ve dvaceti obcích. Do vodovodní sítě 

ročně dodává 2,7 milionů kubických 

metrů pitné vody. Dodavatelem prací 

je sdružení fi rem ARKO Technology 

a IMOS. Samozřejmě se předpokládá, 

že se na stavbě budou subdodavatel-

sky podílet i  znojemské firmy a že 

při rekonstrukci budou zaměstnání 

i  pracovníci ze Znojemska. 

Investor stavby: 

Zájmové sdružení 

Vodovody a kanalizace Znojemsko

Vodovody a kanalizace Znojem-

sko je zájmové sdružení pětasedm-

desáti obcí, z nichž největší je město 

Znojmo. Předmětem činnosti svazku, 

který byl založen v roce 1993, je za-

bezpečení zásobování pitnou vodou, 

odvádění a čištění odpadních vod, 

rozvoj vodárenských soustav, kanali-

zací a ČOV obcí sdružených ve svaz-

ku. Sdružení, jehož předsedou je 

starosta města Znojma Vlastimil Ga-

brhel, se podílí na řešení kvality vody 

a likvidace odpadních vod i v obcích 

mimo svazek. Nejvýznamnějšími in-

vestičními akcemi svazku byla zatím 

rekonstrukce čistírny odpadních vod 

Znojmo za 230 milionů korun (1997) 

O projektu, který patří k nej-

významnějším vodohospodářským 

akcím, které se kdy na Znojemsku 

uskutečnili, jsme hovořili s před-

sedou Zájmového sdružení obcí 

Vodovody a kanalizace Znojemsko 

Vlastimilem Gabrhelem:

Sdružení obcí Vodovody a kanaliza-

ce Znojemsko, kterému předsedáte, 

má před sebou aktuálně velký úkol. 

Ano, máte pravdu. Půlmiliardová 

investice, spolufi nancovaná z téměř 

osmdesáti procent Státním fondem 

životního prostředí, je nezbytná pro 

zajištění kvalitní pitné vody obyvatel, 

kteří jsou zásobeni ze skupinového 

vodovodu Znojmo.  Řekl bych, že 

ji spouštíme za pět minut dvanáct. 

Stav jednotlivých zařízení je už na 

pováženou a je stále obtížnější udržet 

Cílem je zajis� t kvalitní pitnou 
vodu pro Znojmo a okolí

kvalitu pitné vody v normě. Jsem ve-

lice rád, že se se nám úsilí o celkovou 

rekonstrukci podařilo a že jsme ne-

přišli o evropskou a státní dotaci, bez 

které bychom se do stavby nemohli 

pustit.

Jaké problémy se objevují, pokud 

jde o kvalitu pitné vody ve Znojmě? 

Hrozí aktuálně uživatelům nějaké 

nebezpečí?

Aktuální nebezpečí nehrozí, ne-

boť odpovědní pracovníci mají situaci 

pod kontrolou. Na druhé straně si 

musíme uvědomit, že technologie, 

o které je řeč, je v provozu už více 

než čtyřicet let. Za tu dobu se jednak 

opotřebovala, jednak jsme tak jako 

v  jiných oblastech zaznamenaly vý-

razný technologický pokrok.

Rozsah rekonstrukce, která potr-

vá zhruba dva roky, je zásadní. Jak 

pocítí odstávky některých potrubí 

a podobné výpadky uživatelé vody?

Občané rekonstrukci v  zásadě 

nepocítí. Vše se bude dělat za plného 

provozu úpravny. Půjde o technolo-

gicky i  logisticky náročnou opravu, 

neboť páteřní řady nejsou zdvojeny. 

Uživatelé zaznamenají jen nutné dílčí 

odstávky, což jistě ocení.

Proč se budou rekonstruovat kromě 

úpravny vody na Pražské ulici také 

vodojemy a vodovody?

Vodojemy a vodovody na Pražské 

je potřeba opravit z toho důvodu, že 

je třeba optimalizovat tlaková pásma 

a průtoky vody podle současné po-

třeby. Rekonstrukce pomůže snížit 

také ztráty při dodávce vody, což není 

zanedbatelný fakt. Zlepší se samo-

zřejmě i  jakost dopravované vody, 

například pokud jde o obsah železa 

a zákal ve vodě.

Kolik lidí vlastně skupinový vodo-

vod Znojmo zásobuje?

Zásobuje na padesát tisíc oby-

vatel. Do budoucna se ale uvažuje REKONSTRUOVAT SE BUDE

Úpravna vody

na Pražské ulici ve Znojmě

Vodojemy: 

Návrší, náměstí Republiky, Sucho-

hrdly, Konice, Kasárna I, Kasárna II, 

Plenkovice, Kravsko

Vodovody: 

přivaděč surové vody do úpravny 

vody Znojmo, výtlak do vodoje-

mů Návrší a Kasárna, zásobovací 

řad z vodojemu Návrší pro II. 

tlakové pásmo, sanace potrubí 

DN 250 do I. tlakového pásma, 

přivaděč do obce Dobšice a do 

vodojemu Suchohrdly

� Ředitel Vodárenské akciové společnosti, divize Znojmo Zdeněk Jaroš s Luďkem Mülle-
rem, tajemníkem Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a předse-
dou sdružení Vlastimilem Gabrhelem nad plány úpravny (zleva).  Foto: xa

o rozšíření skupinového vodovodu 

Znojmo o další obce. Konkrétně ty, 

které jsou zásobovány skupinovými 

vodovody Daníž, Božice, Damnice 

a Bohutice.

Na kolik peněz celá akce přijde?

Rozpočet činí 531 milionů korun 

bez DPH. Jak jsem řekl , na 400 mili-

onů korun pokryje dotace od SFŽP.
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Divize Znojmo VODÁRENSKÉ 

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., 

smluvně provozuje vodovody a ka-

nalizace na území okresu Znojmo 

pro čtyři zájmová sdružení obcí – 

vlastníky infrastruktury. 

Největším z nich je Svazek Vo-

dovody a  kanalizace Znojemsko. 

Ředitel divize Zdeněk Jaroš poskytl 

Znojemským LISTŮM o akci s ná-

zvem Zajištění kvality pitné vody 

pro skupinový vodovod Znojmo de-

tailní informace, z nichž vybíráme:

Rekonstrukce úpravny vody

Cílem stavby je celková rekon-

strukce objektu a technologie úprav-

ny vody ve Znojmě na Pražské ulici. 

Do budoucna se tak má zajistit ma-

ximálně ekonomický provoz úprav-

ny vody, která bude do domácností 

dodávat kvalitní pitnou vodu bez 

ohledu na sezónní vlivy, které působí 

na kvalitu surové vody ve znojemské 

přehradě.

Úpravna vody Znojmo byla 

do  zkušebního provozu uvedena 

1. února 1970. Její současný stav, re-

spektive opotřebení, odpovídá délce 

provozu. Dosud probíhaly na úpravně 

jen dílčí rekonstrukce technologic-

kých zařízení, které však neodstranily 

zásadní problémy. Je třeba kompletně 

zrekonstruovat stavební část objektu, 

zvýšit kapacitu akumulace pitné vody, 

ve vyrobené vodě odstranit nahodile 

pozitivní mikrobiologické nálezy, od-

stranit výskyt železa a hraniční obsah 

chloroformu. Obsluha zařízení jen 

s velkým vypětím upravuje vodu tak, 

aby odpovídala předpisům na vodu 

pitnou.

Hlavní plánované změny: 
� kapacitní průtok se sníží z nynějších 

360 litrů za sekundu na 200 l/s (spo-

Jak budou probíhat práce
třeba vody se v průběhu let snížila)
� uvažovaný provozní výkon se sníží 

ze současných 180 l/s na 100 až 120 l/s 

Původně dvoustupňové schéma 

úpravy vody se rozšíří o třetí stupeň 

a další moderní prvky. Stávající usa-

zovací nádrže se nahradí jednotka-

mi čiřičů třetí generace, které mimo 

jiné sníží množství odkalované vody. 

Změní se i způsob filtrace, což má 

zlepšit především chuťové a pacho-

vé parametry vody. Také dezinfekce 

vody se bude provádět odlišně, aby se 

potlačil vznik chloroformu v distri-

buční síti. Užívat se bude i UV záření, 

které likviduje i rezistentní patogenní 

mikroorganizmy.  Provádět se bude 

i  tzv. ztvrzování vody, které slouží 

k ochraně distribučních řadů. Sou-

časně se i  zdravotně navýší obsah 

vápníku ve vodě. 

Součástí rekonstrukce bude i vý-

stavba nové akumulační nádrže pitné 

vody o objemu čtyři tisíce krychlo-

vých metrů. Ta by měla poskytnout 

dostatečnou rezervu pro odběr vody 

spotřebiteli města Znojma a přileh-

lých obcí.

Samozřejmě bude nutné vyměnit 

i všechny trubní rozvody, vyměnit pů-

vodní strojní agregáty a rekonstruovat 

se bude i samotná budova úpravny 

vody. Zateplí se obvodový plášť a stře-

Zajištění kvality pitné vody pro 

skupinový vodovod Znojmo 
�  Termín zahájení stavebních 

a montážních prací: 1. 4. 2013
�  Termín dokončení stavebních 

a montážních prací: 20. 10. 2014
�  Termín dokončení projektu 

(kolaudace): 20. 12. 2015                                        

(dokončení za 568 dní)

cha, objekt dostane novou fa-

sádu, zazdí se některá okna 

a ostatní se vymění. Počítá se 

také s rekonstrukcí elektroin-

stalace, rozvodů tepla, opraví 

se podlahy, podhledy i stěny. 

Vznikne například nové dis-

pečerské pracoviště. Počítá se 

s tím, že provoz úpravny bude 

řídit jedna dopolední směna. 

Po zbytek dne bude chod ří-

dit počítač, který bude posílat 

data na nepřetržitý dispečink 

provozovatele v Čistírně od-

padních vod Znojmo. 

Soubor opatření na vodo-

vodní síti

Druhá část stavby obsa-

huje zefektivnění tlakových 

pásem vodovodu a umožní 

kvalitnější transport vody po vodo-

vodní síti. Rekonstruovat se budou ze-

jména páteřní vodovodní řady včetně 

řídicích vodojemů, které na nich leží. 

Součástí stavby je také bezvýko-

pová sanace dvou výtlaků surové vody 

(DN 500 a DN600), které přivádějí 

surovou vodu od čerpací stanice Obří 

Hlava (pod Znojemskou přehradou) 

do úpravny vody. Dále bude sanován 

přivaděč DN 250 z vodojemu nám. 

Republiky do průmyslové zóny na za-

čátku Dobšic. 

Rekonstruovat se bude i něko-

lik vodojemů, přičemž se například 

veškeré trubní vystrojení vymění 

za nerezové, stěny akumulací budou 

sanovány stavebními hmotami, které 

mají atest pro styk s pitnou vodou, 

objekty budou i stavebně opraveny. 

U vodojemu Na Návrší bude rozšíře-

na akumulace o 2500 m3, v Konicích 

bude postaven celý nový vodojem. 

 xa, Foto: xa

VODNÍ NÁDRŽ ZNOJMO

ZDROJ VODY

ČERPACÍ 

STANICE

OBŘÍ HLAVA

ÚPRAVNA

VODY 

PRAŽSKÁ 

ULICE

SKUPINOVÝ 

VODOVOD 

ZNOJMO

SKUPINOVÝ 

VODOVOD 

HODONICE
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Umět se domluvit cizím jazykem je 

jedna věc. Zvládnout překlad, a navíc 

bravurně, je věc druhá a nutno přiznat 

daleko náročnější na rozsah znalostí 

i invenci překladatele. Velmi zdařile si 

na této cestě za poznáním cizích jazyků 

vedou tři studentky Gymnázia Kar-

la Polesného ve Znojmě. Huyen Chi 

Le a Klára Pelíšková z osmiletého stu-

dia a Tereza Salátová z dvojjazyčného 

gymnázia upoutaly odbornou porotu 

soutěže mladých překladatelů JUVE-

NES TRANSLATORES, kterou pořádá 

Evropská komise. Je určena pro všechny 

studenty, kteří propadli kouzlu cizích 

jazyků, a Gymnázium Karla Polesného 

se jí letos zúčastnilo podruhé. Soutěže se 

Těžší než se domluvit je 
přeložit myšlenky druhého

zúčastnilo 751 škol ze všech 27 zemí EU. 

Z každého státu byl vybrán jen jeden 

vítěz. A i když žádná z dívek doslov-

ně nezvítězila, jejich překlady oslovily 

porotu nespornou kvalitou překladu, 

vynikající znalostí cílového jazyka 

a kreativní stylistikou věrnou originálu. 

„Gratulace patří nejenom zmíněným 

studentkám, ale i učitelům, kteří mají na 

tomto úspěchu velký podíl,“ konstatova-

la zástupkyně ředitele Drahomíra Dene-

rová. Případným budoucím studentům 

jazyků pak vzkázala: „Studium cizích 

jazyků je předpokladem pochopení kul-

tury jiných zemí. Našim studentům pak 

umožní bez obtíží studovat a pracovat 

v kterékoli evropské zemi.“  lp

� Huyen Chi Le, Klára Pelíšková a Tereza Salátová.  Foto: Archiv školy

� Na  výsledky netrpělivě čekali fotografové, diváci, soutěžící i  hosté. Byl mezi nimi mís-
tostarosta Znojma Jan Grois, který nejúspěšnějším soutěžícím předal ocenění.  Foto: lp

� Kluci v akci na Pražské.  Foto: archiv školy

Na Základní škole Pražská odzvonil 

zvonec nudným třídním schůzkám, ale-

spoň pro rodiče žáků 4. B. Na té poslední 

je čekalo překvapení. Třídní schůzka se 

konala ve cvičné kuchyni, kde pro ně je-

Na třídní schůzce pozvali 
rodiče ke stolu

jich děti přichystaly tabuli s minipizzami, 

palačinkami, čokoládovým dortem, per-

níkem i buchtami se srdíčky. To vše děti 

upekly. Jindy nepříliš oblíbený „rodičák“ 

sklidil pochvalu ze všech stran.  lp

Fantazie, originalita a způsob zpra-

cování tématu Barevný svět hudby byly 

hlavními kritérii letošního již 4. ročníku 

tematické soutěže ŠARM 2013. Od-

borné dovednosti si před zraky přísné 

poroty i zvědavých diváků vyzkoušeli 

žáci oboru Kosmetické služby a Ka-

deřník nejen z Česka, ale i sousedního 

Rakouska. Soutěž každoročně pořádá 

SOU a SOŠ SČMSD na Přímětické ulici, 

která vždy překvapí zajímavým dopro-

vodný programem. Nejinak tomu bylo 

i letos. Zasloužený potlesk sklidil nápad 

studentek 4. ročníku oboru Kosmetička, 

které si připravily ŠARMantní proměny. 

Za pomoci líčení, účesu a trefných do-

plňků před očima početného publika 

měnily obyčejnou holku a kluka v drsný 

rockový pár, mladou slečnu ve starou 

Dívčí ŠARM 2013 kořenil 
zlatý Matěj Katolický

babu s bradavicí na tváři a neupravenou 

puberťačku na růžovou Barbie. V sa-

motné soutěži se velkému zájmu těšily 

práce kosmetiček ve fantazijním líčení 

a nail-artu, stejně jako práce kadeřnic 

v účesové tvorbě. Porota hodnotila líče-

ní s hudebními motivy, nehty s precizní 

kresbou notového partu i účesy s ne-

tradičními doplňky jako třeba vinylo-

vou gramodeskou zakomponovanou 

ve vlasech modelky. Nejvíce ŠARMu 

v kategorii fantazijního líčení prokázala 

a 1. místo obsadila Jana Neumanno-

vá z Plzně. V nail artu se nejvíce líbila 

práce Nely Vašutové z Šilheřovic a zlatá 

medaile za účesovou tvorbu zůstala díky 

ŠARMu Matěje Katolického ve Znojmě. 

Výsledky a foto z akce najdete na  znoj-

mocity.cz  lp

V  rámci oslav Dne Země děti 

z Mateřské školy Pampeliška při ZŠ 

JUDr. Mareše spojily své síly a pustily 

se do úklidu v místní lokalitě. S pytli 

na odpadky, s rukavicemi na rukou 

a s vlastnoručně vyrobenými vlajkami 

Pampeliška zasadila Strom přání
se děti vydaly zbavit přírodu odpadků. 

Na školní zahradě pak vysadily Strom 

přání, u kterého si přály, co by chtěly 

na naší zemi změnit k lepšímu. Na zá-

věr si zazpívaly píseň Stromy od Zdeň-

ka Svěráka.  Lp, Foto: archiv školy
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 Zdravé krmení pro psy a kočky ze Švédska 
� dovoz objednávky ZDARMA 
� kompletní sortiment krmiv 
� vyrobeno bez konzervantů a barviv 
� s použitím přírodních produktů 
� vysoký podíl masa 
� vhodné pro psy a kočky s citlivým 

zažíváním 

SLEVA 15 %  na první objednávku 
 

KONTAKTUJTE         www.husse.cz 
        tel.: 608 931 333 

Nabídka neplatí pro Mor.Budějovice a pro členy Klubu chovatelů Husse.Na tuto slevu nevzniká právní nárok. 

šavé. „Na jaře 2012 jsem prošla výcvi-

kem, díky kterému jsem dokonce ještě 

hlouběji poznala i  sama sebe. A má 

dobrovolnická kariéra mohla začít. Teď 

se skoro půl roku setkávám s devítile-

tým kamarádem, se kterým jezdíme 

na koloběžce, hrajeme hry jako Super 

farmář a děláme si, co chceme. Je to 

pohodička,“ popisuje své dobrovolnic-

ké zkušenosti Zuzka. Kdo by se, jako 

Zuzana rád zapojil do programu Pět P, 

více informací získá u Adély Bartesové, 

e–mail: adela.bartesova@adra.cz,tel.: 

734 171 306.  lp

Školství a sociální služby

Městský útulek pro psy v Načeraticích představuje dalšího pejska, který 

si zaslouží nový domov a hodného pána. Pokud vás nejen tento, ale i další 

pejskové z načeratického útulku zaujmou, obraťte se přímo na útulek – tel. 

602 307 801, email: utulek@znojmozelen.cz, www.utulek-naceratice.blog.

cz. Kimča je přibližně 10letá, americká stafordka. Do útulku se dostala již 

před několika lety a stala se doslova členkou zdejšího kolektivu ošetřovatelek. 

Kimečka si v životě s lidmi užila své. Zřejmě totiž celý život „prorodila“ a když 

zestárla a do „množírny“ se tak už nehodila, byla vyhozena v Konicích. Tato 

naprosto úžasná psí ženská je neskutečný mazel a milovnice lidí. Zároveň si 

však svou rodinu umí také dobře ohlídat. Přesto, že je Kimča už postarší a ně-

jaký ten zoubek jí chybí, svojí fyzičkou a vitalitou dokáže překvapit. Kimča je 

sportovně založená, běhání a aportování ji velmi baví. Protože se Kimča umí 

rozdovádět a pak řádit jako smyslu zbavená, není vhodná mezi malé děti, které 

by mohla povalit. V žádném případě Kimču nedoporučujeme mezi jiné psy, 

kočky, drůbež a jiná zvířátka, Kimča je bojové plemeno. Hledáme pro naši 

holčičku domov jen v teple domova, ne hlídání na zahradě. Tato úžasňačka 

má totiž srdce ze zlata a zaslouží si stát se členem rodiny. 

Kimča

� Adéla v centru ADRA se svým svěřencem. 
 Foto: archiv ADRA

Studentka znojemské střední školy 

Zuzana Ryšavá je jednou z mladých 

dívek, které se bez nároku na honorář 

zapojují do práce pro Dobrovolnické 

centrum ADRA ve Znojmě. To v pro-

gramu Pět P pomáhá dětem. „Jednou 

k  nám do  školy přišla 

pracovnice Dobrovolnic-

kého centra ADRA, aby 

nám představila jeho čin-

nost a nabídla nám stát se 

dobrovolníkem. Tato na-

bídka se mi zalíbila, a tak 

jsem si řekla, že bych svůj 

volný čas mohla také vě-

novat někomu jinému, 

než jen mým zájmům a té 

přátelské dvojici já a po-

čítač,“ vzpomíná na své 

začátky Zuzana Ryšavá. 

Než se stala dobrovolnicí, uběhlo pár 

pátků. Blíže se seznámila s programem 

Pět P, který v sobě zahrnuje pět „pé“ – 

Pomoc, Prevenci, Podporu, Přátelství 

a Péči o děti, které hledají kamarády 

ke společnému trávení volného času. 

A nemusí to vždy být jen jejich vrstev-

níci, jak dokazuje příběh Zuzany Ry-

Práce dobrovolnice
je prý pohodička

Ani vyšší věk ani tělesné postižení 

neznamená, že musíte sedět doma! 

Přijďte si s námi zaplavat, zacvičit, 

zatancovat nebo navštívit muzeum či 

jinou kulturní akci! Takto zve ke spo-

lečným aktivitám všechny seniory 

a osoby se zdravotním postižením Svaz 

tělesně postižených v České republice 

(dále jen Svaz). Nabízí jim nejrůznější 

aktivity, mezi kterými si může každý 

vybrat podle svého naturelu a zájmu. 

■  rehabilitační plavání v Městských 

lázních Znojmo a v Hotelu Prestige 

■  rehabilitační cvičení na žíněnkách 

a židlích v DPS na Vančurově ulici 

■  rehabilitační pobyty (hory, lázně) 

i pobyty u moře v Chorvatsku

■  zájezdy a kulturní akce jako jsou spo-

lečenské večírky, návštěva divadel-

ních představení v Městském divadle 

Znojmo a v Národním divadle Brno, 

benefi ční koncerty

■  v oblasti vzdělávání pak nejrůznější 

semináře, besedy a další.

POZNEJTE SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 
POMÁHAJÍ VŠEM 

Navíc pomáhá těmto lidem také 

zápůjčkou elektrického vozíku, mecha-

nických vozíků, chodítek, WC křesla, 

nájezdových ramp a dalších kompen-

začních pomůcek, které usnadňují po-

stiženým lidem alespoň částečně život. 

Svaz tělesně postižených je samostat-

nou, nezávislou organizací, která po-

máhá zajišťovat potřeby a zájmy svých 

členů, ostatních tělesně postižených 

občanů bez ohledu na rozsah jejich 

postižení a seniorům. Posláním této 

služby je aktivizace seniorů a osob se 

zdravotním postižením, která umož-

ňuje jejich začlenění do společnosti 

a zamezuje jejich sociálnímu vylouče-

ní. Cílem je návrat těchto lidí, s ohle-

dem na jejich stáří a zdravotní posti-

žení, k aktivnímu způsobu života. Svaz 

tělesně postižených sídlí na Zámečnic-

ké 10 ve Znojmě (Po–Pá 8.00–12.00), 

tel.: 515 224 924, www.stp-znojmo.cz. 

 lp

POJĎTE S NÁMI ZA SPORTEM I ZA KULTUROU

� Pro seniory a osoby se zdravotním postižením pořádá Svaz také poznávací zájezdy do 
Vídně. Foto: archiv STP

INZERCE



INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo
tel.: 605 154 160

Nabízím kosmetické služby 
Kosmetika Sofi e Přímětice 
tel.: +420 607 225 532

MUDr. Milan Živný 
ženský lékař ordinuje každý pátek 
7.00–12.00, 13.00–15.30 hod.
Rooseveltova 18
amb. MUDr. Kaššaie 
tel.: 515 225 432
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Růžena Chaloupková
Stanislav Chaloupka
(Znojmo) Zlatá svatba

Františka Kašparová (Valtrovice)

Jan Vaněk (Hevlín)

Denisa Konečná (Božice)

Petr Šebela (Božice)

Iveta Polachová (Vrbovec)

Tomáš Vacula (Strachotice)

Dana Juhásová (Hevlín)

Tomáš Mikysek (Mor. Budějovice)

Veronika Bátková (Znojmo)

Karel Plíšek (Znojmo)

VZALI SE

OPUSTILI NÁS

&

&

&

&

V zatím posledním ročníku an-

kety Strom Znojemska 2012 jedno-

značně zvítězily topoly. Veřejnost měla 

možnost vybírat od prosince 2012 

svého favorita. Hlasování se uzavře-

lo poslední den v březnu. Stromem 

Znojemska 2012 se stala řada topolů 

o Olbramovic. Zelení velikáni získali 

od lidí 668 hlasů. Na druhém místě 

s 608 hlasy je jerlín v zámeckém parku 

ve Višňové a třetí příčku se 195 hla-

sy obsadily opět topoly, tentokrát na 

Dobšické ulici ve Znojmě.  lp

Stromem Znojemska jsou řady topolů

� Vítězná řada topolů u Olbramovic.  Foto: archiv NPP

Více než dvě desítky vycházek 

a exkurzí si pro návštěvníky Podyjí 

připravila Správa Národního parku. 

Zájemce zavedou do Ledových slují, 

mezi noční můry nebo za houbami 

Podyjské exkurze povedou
k soutoku řek i do lesů Braitavy

do stinných lesů Braitavy. „Na své si 

tak přijdou zájemci o botaniku, zoolo-

gii, historii či neživou přírodu,“ uvedl 

Jan Kos ze Správy Národního parku. 

Zájemci se tak mohou těšit například 

na putování kolem soutoku Rakouské 

a Moravské Dyje s historikem Jiřím 

Kacetlem, na představení péče o vře-

soviště a ukázky práce s ovčí vlnou 

na  Kraví hoře nebo na  vyjížďku 

po nově vyznačené dálkové cyklotrase 

podél bývalé Železné opony. Na konci 

dubna již ornitologové a zájemci o svět 

opeřenců vítali ptačí zpěv. V programu 

je květnový koncert v čížovské kapli 

a červencová vycházka za jazzem, která 

je součástí Znojemského hudebního 

festivalu. V září mohou lidé prožít Ne-

topýří noc na zřícenině hradu Corn-

štejn. Novinkou bude adventní zasta-

vení v přírodě s knězem Markem Orko 

Váchou. Většina letošních vycházek 

a exkurzí je volně přístupná a zdarma. 

Na některé se ale musí zájemci při-

hlásit telefonicky nebo emailem pře-

dem. Program a podrobné informace 

na www.nppodyji.cz.  tz, lp � Netopýří noc je každoročním lákadlem.  Foto: archiv NPP

&

&

František Sklenář
1934 Únanov

Emil Žálek
1924 Nový Petřín

Jan Grexa
1952 Hodonice

Konstantin Buxbaum
1943 Vídeň

Josef Pomikal
1932 Plaveč 

Milada Kokyová
1927 Znojmo

Vladimír Procházka
1930 Znojmo

Miroslava Rozsívalová
1932 Znojmo

Josef Krutiš
1942 Nový Šaldorf

Rudolf Žák
1930 Božice

Vlasta Čekalská
1926 Znojmo

Anežka Párová
1937 Znojmo

Marie Švejdíková
1927 Břežany

Josef Kratochvíl
1938 Horní Dunajovice

Největší zdejší hudební svátek Zno-

jemský hudební festival už zná pro-

gramovou nabídku. Podtitul letošního 

9. ročníku zní Znojmo na italský způ-

sob. Čas od 12. do 28. 7. tak bude patřit 

italskému skladateli Claudiovi Monte-

verdimu, od jehož úmrtí letos uplyne 

370 let. Hudební festival uvede v kostele 

sv. Michala jeho Combattimento: víra – 

láska – naděje. Půjde o poněkud jinou 

operu, než na jakou byli dosud festiva-

loví návštěvníci zvyklí. Combattimento 

je spíše scénickou koláží kratších hudeb-

ních děl. Sedmnáctidenní hudební ma-

raton nabídne pestrou paletu koncertů 

s mezinárodní účastí. I tentokrát bude 

každý koncert spojen s degustací vín 

regionálních vinařů. Jedním z vrcholů 

festivalu bude koncert dlouholetého 

Hudební fes� val Znojmo 2013 bude 
Znojmem na italský způsob

patrona festivalu houslového virtuóza 

Pavla Šporcla, který se na jednom pó-

diu sejde s bratrem Petrem hrajícím 

na violoncello. Nepůjde ovšem o jediné 

festivalové hvězdy. Poprvé ve Znojmě 

v doprovodu brněnského B Side Bandu 

vystoupí se svým úspěšným turné Voj-

těch Dyk. Tři roky trvala jednání se svě-

tově uznávaným vokálním uskupením 

King’s Singers. Stoupající renomé zno-

jemského festivalu nakonec pány, vlád-

noucími mistrně svými hlasy s dokona-

lou intonací a bezchybným vokálním 

spojením, přesvědčila k účasti na fes-

tivalu. Program bude dále obohacen 

o koncert cimbálové čarodějky Zuzany 

Lapčíkové, oblíbené vystoupení Malých 

géniú, umění fi nského loutnisty Kariho 

Vaatovaary, ale i hudební workshop či 

přednášku Miloše Štědroně, autora hud-

by k Baladě pro banditu, legendárnímu 

představení Divadla Husa na provázku. 

Předprodej na koncerty Pavla Šporcla, 

King’s Singers, Vojtěcha Dyka a díla 

Combattimento: víra – láska – naděje 

byl již spuštěn. Vstupenky, v předpro-

deji levnější až o sto korun, si mohou 

lidé zakoupit v síti Ticketpro či v Tu-

ristickém informačním centru na Ob-

rokové ulici ve Znojmě. Příjemným 

bonusem je, že se vstupné od loňského 

roku nezvýšilo a například vstupenky 

na koncert Vojty Dyka jsou na znojem-

ském festivalu nejlevnější z celého jeho 

turné po Česku. Další podrobnosti, stej-

ně jako úplný program ZHF naleznete 

na internetových stránkách Hudebního 

festivalu Znojmo i na Facebooku. lp
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V Centru Vodárna půjčí loďku, opraví kolo 
a pochlubí se zahradou na střeše

Poslední, čtvrtý díl seriálu o aktivi-

tách dětského a mládežnického Centra 

volnočasových aktivit Stará vodárna 

(též Centrum Vodárna) u řeky Dyje 

je zaměřen na služby, které Centrum 

nabízí vodákům, skautům a  široké 

veřejnosti. Veškerý zisk z ekonomic-

ké činnosti putuje na rozvoj a provoz 

Centra a oddílů, které v něm působí. 

„Děkujeme za podporu hlavně městu 

Znojmu a všem dobrovolníkům, kteří 

s dětmi a mládeží na Vodárně pracují,“ 

uzavřel seriál David Gros, vedoucí Vo-

dáckého oddílu Neptun Znojmo

� Herní klub 

Herní klub představuje prostor kupří-

kladu ke hrám jkao stolní fotbal, ping-

-pong a elektronické šipky.
� Hřiště

V areálu jsou dvě venkovní hřiště: bea-

chvolejbalové (beachvolejbal, plážový 

tenis, plážový fotbal atd.) a multifunkč-

ní hřiště (tenis, volejbal, nohejbal, malá 

kopaná, basketbal atd.) i cvičební sál 

o rozloze 150 m² s tatami. Veškeré vy-

bavení je k zapůjčení zdarma.

� Rezervační systém

Můžete si zarezervovat hřiště nebo 

jakoukoliv hru z naší nabídky. Osobně, 

telefonicky nebo prostřednictvím re-

zervačního systému na webu Vodárny.
� Naučná střešní zahrada

Na naučné střešní zahradě jsou k vi-

dění různé druhy vzácných a zákonem 

chráněných rostlin z NP Podyjí a ge-

ologická ukázka nerostů Znojemska. 
� Půjčovna lodí

Nabízíme k zapůjčení plastové i nafu-

kovací lodě s kompletním vodáckým 

vybavením, levnou dopravu lodí a ma-

teriálu na jakoukoliv řeku dle výběru 

a kompletní servis.
� Servis pro cyklisty 

K dispozici je úschovna i půjčovna kol.
� Tábořiště

Vodárna nabízí prostory tábořiště pro 

cca 30 stanů, zatravněnou plochu a so-

ciální zázemí. Parkování aut v uzavře-

ném areálu i padesát metrů vzdálenou 

restauraci.
� Volejbalové ligy

Pro příznivce halového i beachového 

volejbalu pořádáme amatérské volej-

balové ligy. Noví členové jsou vítáni! 
� Výstavy

Poskytujeme výstavní prostory profe-

sionálům, amatérům, školám a členům 

výtvarných kroužků. K vidění jsou 

dvě stálé výstavy o stavební historii 

Centra a Vodáckého oddílu NEPTUN 

ZNOJMO.
� Informační centrum

Nabízí poradenské služby, informační 

materiály, projekci filmů dokumen-

tárních a  informativních o Znojmě 

a NP Podyjí, ekologicko-sociálních, 

Vodácký oddíl Neptun Znojmo 

je servisní organizací 1. oddílu 

vodních skautů. Zajišťuje 

potřebné materiální a technické 

vybavení pro potřeby oddílu. 

Skautům, ale i veřejnosti nabízí:
�  možnost ubytování: v létě 

jde prostory tábořiště pro cca 

20 stanů s ohništěm, v zimě je 

možné využít klubovny. 
�  beachvolejbalové 

a multifunkční hřiště 

s možností zapůjčení 

veškerého vybavení
� cvičební sál (150 m², tatami)
� půjčovnu lodí a kol
�  stolní fotbal, ping-pong, 

elektronické šipky

outdorových a o extrémních sportech. 

Dále veřejný internet, možnost stažení 

fotek z  fotografické karty, černobílý 

a barevný tisk A4 a další služby. 

Informace najdete na  www.cent-

rumvodarna.cz a dotazy můžete psát 

na info@centrumvodarna.cz. 

 dg, mh, lp, foto: archiv CV

Hokejová sezona 2012/13 se spo-

lečně se začátkem mistrovství světa blíží 

ke svému definitivnímu závěru, Orli 

Znojmo už ale pilně pracují na přípravě 

a složení kádru pro nadcházející ročník. 

Dobrou zprávou pro příznivce je jistě 

udržení kostry týmu, včetně znojem-

ských mladíků i zkušených opor. 

V orlím dresu tak bude pokračo-

vat například dlouholetý miláček tribun 

Peter Pucher. „Na obou stranách byla 

chuť dohodnout se na další spolupráci 

a jsem určitě rád, že ve Znojmě zůstá-

vám,“ pochvaloval si slovenský centr, 

jenž na jihu Moravy začne už jedenáctou 

sezónu. V týmu nechybí také kapitán Jiří 

Beroun, nejproduktivnější hráč minulé 

sezony Richard Jarůšek ani znojemští 

odchovanci Jan Lattner, Adam Havlík 

či David Bartoš. Šanci v přípravě navíc 

dostane další početná skupina znojem-

ských hráčů, rekrutující se z úspěšného 

juniorského týmu, jenž vybojoval stříbrné 

medaile v mezinárodní juniorské EBYSL.

Brankáři:  Jakub Čech, Filip Landsman, 

Petr Helešic (P) 

Obránci:  Antonín Bořuta, Jan Lattner, 

Aleš Sova, Lubomír Štach, Jiří Tichý, 

Jakub Šaur (P), Ondřej Šťáva (P) 

Útočníci:  David Bartoš, Petr Beránek, 

Jiří Beroun, Ondřej Fiala, Adam Havlík, 

Richard Jarůšek, Jan Müller, Martin 

Podešva, Peter Pucher, Juraj Rožník, 

Orli staví tým na novou sezonu, jádro zůstává
Jan Šeda, Michal Telesz (P), František 

Nahodil (P), Patrik Novák (P), Dominik 

Piskoř (P), Jan Trojan (P), David Videlka 

(P).

(P) – hráč bude v přípravě bojovat o místo 

v sestavě

Novým trenérem Orlů je bývalý vy-

nikající hráč a trenér s extraligovými 

zkušenostmi Jiří Režnar, který nahradil 

na znojemské střídačce Martina Stlouka-

la. Třiapadesátiletý kouč bude spolupra-

covat s asistentem Milanem Navrátilem, 

trenérem brankářů a vedoucím mužstva 

zůstává Petr Hrachovina. „Měl jsem na-

bídky ze slovenské extraligy i české první 

ligy, ale ta znojemská mi přišla nejza-

jímavější,“ prohlásil Režnar. „EBEL je 

kvalitní soutěž, zahraničí mě velmi láká. 

Chceme být co nejlepší a hrát hezký 

hokej, který se bude líbit, aby ve Znojmě 

chodili diváci,“ dodal. 

Prodej permanentních 

vstupenek se blíží

Nová sezona již pomalu klepe 

na dveře a Orli připravují pro svoje 

fanoušky předprodej permanentních 

vstupenek pro sezónu 2013/2014. Jed-

nou z nejdůležitějších zpráv pro věrné 

příznivce je, že nedojde k žádnému 

zdražování. Naopak klub připravil 

pro všechny zájemce řadu výhod, akcí 

a slev s koupí permanentní vstupenky 

spojených. Spolu s plánovanou rekon-

strukcí osvětlení a ozvučení znojem-

ského zimního stadiónu se tak všichni 

návštěvníci mohou těšit na skvělé zá-

žitky a vylepšenou show v nové sezo-

ně. Spuštění prodeje permanentek je 

plánováno na začátek měsíce května. 

Podrobnosti a nejnovější informace na-

jdete vždy na ofi ciálním klubovém webu 

www.hcorli.cz

� Peter Pucher v akci.
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PAMÁTKY

DŮM UMĚNÍ

Masarykovo nám. 11, Znojmo, 

tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222, 

e-mail: dumumenizn@volny.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně 

Út–So 9.00–11.30 hod., 12.00–17.00 

hod.

MINORITSKÝ KLÁŠTER

Přemyslovců 8, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno:

květen–září Po–Pá 9.00–11.30 hod., 

12.00–17.00 hod. Stálé expozice: Živá a 

neživá příroda Znojemska, Archeologie 

na Znojemsku, Černé řemeslo, sbírka 

orientálních zbraní

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE

Farní úřad u sv. Markéty,

Znojmo–Přímětice, tel.: 736 465 085,

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

po domluvě květen–říjen.

RADNIČNÍ VĚŽ

Obroková 12, Znojmo,

tel.: 739 389 094, www.znojmocity.cz.

Otevřeno: květen–září denně 

9.00–17.00.

ROTUNDA

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,

www.znojmuz.cz. Otevřeno květen 

(pouze při dobrých klimatických 

podmínkách) prohlídky vždy 

po hodině Út–Ne (9.15–16.15), 

max. 10 návštěvníků v jedné prohlídce. 

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342, 

e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen–září denně 9.00–18.00. 

ZNOJEMSKÝ HRAD

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

květen–září Út–Ne 9.00–17.00

OSTATNÍ

MUZEUM MOTORISMU

Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 

351,

e-mail: jandrozd@email.cz, www.

muzeum–motorismu.cz. Otevřeno: 

Út–Ne 9.00–17.00 v době prázdnin 

i v pondělí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346,

e–mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

www.knihovna.cz. 

KULTURA Otevřeno odd. pro dospělé: 

Po–zavřeno, Út–Pá 8.30–18.30, 

Studovna, čítárna, internet Po 

12.00–17.00, Út–Pá 12.00–18.30. 

Knihovna rakouské literatury 

Po–zavřeno, Út 8.30–11.00 

12.00–17.00, St 8.30–11.00 12.00–16.00, 

Čt 8.30–11.00 12.00–18.00, Pá 

8.30–11.00, 12.00–16.00, Dětské odd. 

Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00 St–zavřeno, 

Hudební odd. pouze St 10.00–12.00 

14.00–17.00.

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM 

(muzeum)

Přemyslovců 6, Znojmo,

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Pro veřejnost 

přístupno: studovna Po–Pá 12.30–18.30 

hod., knihovna Út–Pá 8.30–18.30 hod. 

Nahlášení návštěvy a konkrétního 

požadavku je nutné nejméně den 

předem na tel.: 515 282 220 p. 

Nevrklová.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 

e-mail: tic@beseda.znojmo.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen–červen So–Ne 9.00–17.00, 

červenec–srpen Po–Pá 8.00–19.00

So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM–Jižní přístupová cesta 

k hradu a rotundě

Hradní ul., tel.: 515 261 668, 

e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz, 

www.znojmocity.cz Otevřeno: 

květen–září denně 9.00–16.00

MEZINÁRODNÍ 

CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 

služeb a informací v ČR 

U Obří hlavy 7,

tel. 608 736 135, 722 937 756, 

e-mail:cykloklubkucera@seznam.ch 

www.cykloklubkucera.cz. Otevřeno: 

duben–červen So–Ne 9.00–19.00, 

červenec–srpen Po–ne 9.00–19.00, 

září–říjen So–Ne 9.00–19.00.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo, 

tel.: 515 224 324, 

e–mail: moravcova@beseda.znojmo.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové ulici; 

tel: 515 222 552, 

e–mail: vstupenky@beseda.znojmo.cz. 

14.–16. 5. JAK VÍLA

MODROVLÁSKA SPLNILA 

TŘI PŘÁNÍ

Divadlo HP Praha. Pohádkový 

příběh malé diváky zavede do lesního 

království moudré a spravedlivé víly 

Modrovlásky. Předplatné MŠ–5. titul. 

14.5. – 8.30 = D1; 10.15 = D3, 15. 

5.–8.30= D5; 10.15= D7, 16. 5. 8.30 = 

D9; 10.15 = D11.

16. 5. MLÝNY

Divadlo Sklep, Praha. Drama 

z vojenského prostředí na motivy hry 

V. Havla a K. Bryndy. Hrají: Jiří Fero 

Burda, Tomáš Hanák a další. V 19.00 

hod (přeložené představení, vstupenky 

s původním datem 21. 3. 2013 

v platnosti).

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 

e-mail: info@illusion.cz, www.illusion.cz. 

2.–5. 5. ZAMBEZIA

Nejnovější animovaná pohádka přináší 

exotiku z Jižní Afriky. Mladý sokol Kai 

se i přes zákazy svého otce vydá na 

výpravu do ptačího města Zambezia, 

aby se stal členem prestižní letky 

chránící město před útoky nepřátel. 

Jižní Afrika. 3D 3. 16.30, 5. 17.00, 2D 

2. a 4. 17.00.

2. 5. MIZEJÍCÍ VLNY

Technologie dosáhla stavu, kdy ji nelze 

odlišit od magie. Litva, Francie, Belgie. 

20.30.

2.–8. 5. IRON MAN 3

Tony Stark (ROBERT DOWNEY 

JR.) obléká znovu kovový oblek Iron 

Mana. Tentokrát se bez ostatních 

Avengers musí postavit Mandarinovi 

(BEN KINGSLEY). USA. 2. 18.30 3D, 

3. 19.30, 4. 18.30 3D, 5. 20.00, 6. 19.00 

3D, 7. 20.30, 8. 19.00 3D.

2.–8. 5. SCARY MOVIE 5 

Pátá část čtyřdílné trilogie, která 

paroduje fi lmy jako Počátek, Černá 

labuť a Paranormal Activity. USA. 

2. 20.30, 3. 21.30, 4. 20.30, 5. 18.30, 

6. 21.00, 7. 19.00, 8. 21.00.

3.–7. 5. JEDLÍCI, ANEB STO KILO 

LÁSKY

Stropnický, Žilková, Patrasová, 

Andrlová...se v nově otevřeném 

sanatoriu snaží shodit pár kil. ČR. 

3. 20.30, 4.–6. 19.30, 7. 20.00, 8. 19.30.

6.–8. 5. CROODSOVI

Repríza příhod svérázné rodinky 

z doby kamenné, USA. DABING. 

6.–8. 17.00.

9. 5. LORE

Lořini rodiče byli uvězněni americkými 

i sovětskými vojsky a ona byla 

ponechána svému osudu. Německo, 

Austrálie,GB. 20.30.

9.–12. 5. NEUVĚŘITELNÁ 

DOBRODRUŽSTVÍ TADA 

STONESE

Snílek Tad je díky záměně za slavného 

archeologa poslán na expedici do 

Peru. Pokusí se zachránit Ztracené 

město Inků před zlou skupinou lovců 

pokladů. Španělsko. DABING. 9. 18.00, 

10.–12. 17.30.

9.–15. 5. MARTIN A VENUŠE

Repríza romantické komedie, 

ve které se Marek Taclík pokusí 

dokázat, že muž může řídit nejen 

fi rmu, ale i domácnost. ČR. 9. 20.00, 

10.–11. 19.00, 12.–15. 19.30.

9.–15. 5. ISABEL

V současné Ostravě se mladá novinářka 

Isabel vydá po stopách tajemného 

muže. Ve snaze po senzační reportáži 

se dostane do společnosti, kde musí 

náhle bojovat o holý život. Napínavý 

thriller, ve kterém si zahrál i JAROMÍR 

NOHAVICA. ČR. 9.–15. 20.00.

16. 5. TAKOVÍ NORMÁLNÍ 

ZABIJÁCI

FK Znojmo uvádí reprízu road movie 

o dvou milencích, z nichž společnost 

udělala zabijáky a sdělovací prostředky 

superstars. Podle některých poslední 

dobrý fi lm OLIVERA STONEA. USA. 

20.30.

16.–22. 5. VELKÝ GATSBY

Režisér Baz Luhrmann (Moulin Rouge, 

Romeo a Julie) uvede novou fi lmovou 

verzi známého románu F. S. Fitzgeralda. 

Roberta Redforda nahradí Leonardo 

DiCaprio a Miu Farrow Carey Mulligan. 

Efektní 3D kamera a hudba současných 

autorů (Jay-Z, Beyoncé, Andre 3000). 

USA, Austrálie. 16. 19.30.

VÝSTAVY

Do 2. 5. JOSEF BURIAN–OBRAZY

Galerie Domu porozumění (Slepičí trh) 

Po, St, Pá, Ne 11.00–17.00 hod.

Do 2. 5. POHLED NA SVĚT

Dům umění – výstava k patnácti letům 

věznice ve Znojmě mapuje historii 

samostatné věznice i výtvarnou činnost 

odsouzených. 

Do 4. 5. ZNOJMO A OKOLÍ 

POKAŽDÉ JINAK 

Dům umění – Iva Šulcová a Vladimír 

Šťastný, otec a dcera malují.

7. 5. Partnerská města–Rakousko

Galerie Domu porozumění, Slepičí trh–

výstava rakouské výtvarnice Milady 

Zahnhausen. Vernisáž 17.00.

Do 25. 5. MISTŘI ČESKÉ MALBY

Dům umění – výstava obrazů z fondu 

České spořitelny na pobočkách 

Jihomoravského muzea.

Do 26. 5. O TRADIČNÍ SVATBĚ 

NA ZNOJEMSKU

Dům umění–vše, co chcete vědět 

o svatebním dni vašich babiček.
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 NENECHTE SI UJÍT

� V KINĚ

Třetí Iron Man

Na začátku května přichází do kin již třetí pokračování fi lmů s postavou Iron 

Mana. Od většiny komiksových hrdinů se liší tím, že neskrývá svou identitu. 

Tony Stark v podání Roberta Downey, jr. je fi lantropický vynálezce, který si 

kovové brnění Iron Mana obléká pouze když je třeba chránit světový mír 

a hlavně krásnou Pepper Potts v podání Gwyneth Paltrow.  lp

Šmejdi

Pozvěte babičku a dědečka od 13. do 15. května do kina Svět na dokumen-

tární fi lm o praktikách prodejců na pozadí předváděcích akcí pro seniory. 

Vedle záběrů skrytou kamerou z předváděcích akcí a výpovědí seniorů 

přináší dokument i pohled psycholožky, právníka a dalších odborníků. 

Senioři nad 65 let mají vstup do kina zdarma!  lp

� V PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE

Povídání s Luďkem Munzarem

Vysokoškolský klub SVŠE Harvart připravil na 3. května od 19.30 hodin 

besedu s vynikajícím českým hercem, bývalým členem Národního divadla 

a držitelem Thálie za celoživotní dílo v oboru činohra. lp

O krásách Kilimandžára

Novinář, nadšený cestovatel a fotograf, amatérský horolezec, vinař, milov-

ník hudby a divadla Jiří Eisenbruk bude 14. května hovořit v sále Městské 

knihovny ve Znojmě o své cestě na Kilimandžáro.  lp

� VE VÝSTAVNÍCH SÁLECH

V minoritském klášteře vystavují STROM 

Na počátku výstavy STROM jako prostředí, materiál, paměť a inspirace stála 

myšlenka zaměstnanců Jihomoravského muzea přispět vlastním počinem 

do projektu Znojmo – město zeleně. Připravili tak výstavu, která nahlíží 

na stromy z několika úhlů. Od biologických, přes zcela pragmatické až po 

poetické, nadčasové, mystické. Žádný nevynechali, protože mezi nimi není 

jednoduché stanovit priority. Některá témata z výstavy budou rozvinuta 

v letošní Muzejní noci 24. května.  lp, Foto: Archiv JMM

Do 10. 6. STROM jako prostředí, 

materiál, paměť a inspirace

Minoritský klášter–výstava v rámci 

projektu Znojmo město stromů.

DALŠÍ AKCE

3. 5. LUDĚK MUNZAR

Vysokoškolský klub SVŠE Harvart 

– beseda s hercem, bývalým členem 

Národního divadla a držitelem Th álie za 

celoživotní dílo v oboru činohra. 19.30.

14. 5. KILIMANDŽÁRO

Městská knihovna, Zámečnická ul.–

beseda s novinářem a cestovatelem Jiřím 

Eisenbrukem. 17.00.

13. a 27. 5., 10. 6. MUZIKOTERAPIE

Dům U hradeb, Dolní česká 25

– relaxační muzikoterapie z kořenů 

Země a vesmírných zdrojů. Zpěv 

a etnické nástroje. Pro děti i dospělé. 

Info tel. 606 740 037. 18.00.

18. 5. MODELBRANÍ 2013

DDM Znojmo, Sokolská. – Modelbraní 

není jenom soutěž plastikových 

modelů, ale i příjemně stráveným 

dnem pro celou rodinu. Bonus 

je bohatým doprovodným programem. 

10.00–16.00.

HRAD BÍTOV

info na www.hradbitov.cz, 

tel. +420 515 294 736, 515 294 622.

24. 5. TAJEMSTVÍ HRADNÍCH 

KAPLÍ téma oživlých památek v den 

NOCI KOSTELŮ

Kaple Nanebevzetí Panny Marie bude 

slavnostně nasvícena, bude možné 

prohlédnout si varhany na kůru, 

místní ornáty a kulisy pašijových her 

(nerestaurované). Vstup do kaple 

zdarma s odborným výkladem. 

20.00–23.30.

4. 5.–30. 9. BÍTOV: NEBÝT OFF – 

obrazy a objekty Jiřího Ryšavého 

a Ivana Kříže 

– výstava je zaměřená na abstraktní 

velkoformátová plátna (objekty jsou 

prodejné). 

4. 5.–30. 9. POKOJÍČKY PRO 

PANENKY – historické hračky 

v proměnách času

Sbírku originálních exponátů 

prezentuje ve sloupovém sále hradu 

Muzeum hraček v Rychnově nad 

Kněžnou Bítov.

Do 31. 5. TANEČNÍ KURZY 

SMÍM PROSIT? 

Pro děti každé úterý od 16.30 hod., 

pro mládež každé úterý od 17.30 

a od 18.30, pro dospělé v pátek 

od 20.00 hod., v neděli od 17.30 hod. 

(Rumunská ulice, Znojmo). Kurzy 

pořádá DDM Znojmo a Taneční škola 

SPIN. Informace na tel. 515 224 353, 

731 511 991. 
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Boxeři Řešeta Znojmo patří k nej-

úspěšnějším individuálním spor-

tovcům na  Znojemsku. Pravidelně 

vozí medaile z mistrovství republi-

ky, opakovaně vyhráli druhou nej-

vyšší týmovou soutěž a reprezentují 

i na mezinárodních soutěžích. Přesto 

se dlouho potýkali s nedůstojnými 

podmínkami k tréninku. To už je ale 

Boxeři našli důstojný domov

minulostí. Od čtvrtka minulého týdne 

získali domov v areálu zimního sta-

dionu v prostorách bývalého salonku 

restaurace a kuchyně, které sloužily jen 

jako sklad dávno zapomenutých věcí.

„Dlouhá léta to bylo nevyužité. 

Našli jsme tady ještě nerozbalené po-

stele a další nábytek. Věnovali jsme ho 

azylovému domu a s minimálními ná-

klady prostor upravili, aby byl vhodný 

pro trénink úpolových sportů. Budou 

to využívat nejen boxeři, ale také stráž-

níci Městské policie, hokejisté a je to 

otevřené i pro zájemce z řad veřejnosti, 

kteří by si chtěli pocvičit kondičku,“ 

uvedl místostarosta Znojma Jan Grois.

Spokojený byl samozřejmě trenér 

boxerů Řešeta Miroslav Jánský. „Naše 

situace nebyla jednoduchá. Tréno-

vali jsme, kde se dalo, ale všude jsme 

se museli přizpůsobovat a byli jsme 

omezeni. Chtěl bych poděkovat měs-

tu, že nám tento prostor našlo. Jak už 

zaznělo, není to jen pro nás, ale pro 

každého, koho úpolové sporty baví. 

Mohou sem chodit i ženy nebo starší 

lidé. K dispozici jim bude kvalifi kova-

ný trenér Dalibor Jurčík,“ konstatoval 

Miroslav Jánský.

Novou tělocvičnu oceňuje i  je-

den z nejúspěšnějších znojemských 

boxerů Vladimír Lengál, medailista 

z nedávného mistrovství republiky. 

„Důležité je, že nejsme omezeni ča-

sem. Můžeme trénovat i dvoufázově, 

navíc je to ideální místo třeba i pro 

výběhy do Gránic. Důležité je také 

to, že teď můžeme udělat větší nábor 

mezi mládeží, protože už se nemusíme 

ohlížet na omezenou kapacitu,“ dodal 

Lengál.

Jak se projeví nové tréninkové 

podmínky na  formě znojemských 

borců, se mohou zájemci přesvědčit 

už 18. května, kdy se boxeři představí 

v městské hale při prvoligovém souboji 

s Ostravou.  eks, Foto: eks

Znojemský hokejový klub nabídl 

veřejnosti možnost, jak získat uni-

kátní hokejovou relikvii a  zároveň 

přispět na dobrou věc. V internetové 

aukci bylo k dispozici 30 originálních 

hraných dresů hráčů mužského týmu 

ze sezóny 2012/13, včetně největších 

hvězd. Nejvyšší částku nabídli draži-

telé za dres Bryana Bickella, znojem-

ské posily z NHL, a  to 6100 korun. 

Jednotliví dražitelé za dresy nabídli 

celkem více jak 50 000 korun. Polovinu 

Aukce hokejových dresů pomůže dětem
výtěžku Orli Znojmo věnují Dětskému 

centru ve Znojmě. „Velice náš těší, 

že i díky našim fanouškům můžeme 

takto pravidelně podporovat ty, kteří 

tuto pomoc potřebují a ocení ji. Hod-

láme v podobných projektech nadále 

pokračovat, neboť si myslíme, že je to 

správná cesta propojení našeho klubu 

s veřejností. Pokud můžeme jakým-

koliv způsobem pomoci, velice rádi se 

vždy zapojíme,“ řekl manažer klubu 

Petr Veselý.  (www.hcorli.cz)

Znojemští fotbalisté v minulém 

týdnu absolvovali odložené utkání 

na stadionu Opavy. Po kvalitním vý-

konu nakonec zvítězili 1:0, i když hráli 

půl hodiny oslabeni o vyloučeného 

Marka Heinze. Rychlý protiútok doká-

zal zužitkovat technickým obloučkem 

Nepožitek a fotbalisté 1. SC Znojmo 

se tak znovu dotáhli na vedoucí Bohe-

mians 1905 (zápas s Varnsdorfem se 

hrál po uzávěrce této strany), za kte-

rými sice zaostávají o celkové skóre, 

Fotbalisté dohrávku s Opavou zvládli
ale mají lepší ze vzájemných zápasů, 

které by případně rozhodovaly na kon-

ci soutěže v případě bodové rovnos-

ti. Svoji třináctou vychytanou nulu 

v sezoně si ve Slezsku připsal brankář 

Znojma Vlastimil Hrubý. „Myslím, že 

jsme vyhráli zaslouženě. Ze hry jsme 

domácí k ničemu nepustili. Ti hrozili 

většinou jen ze standardních situací. 

Po vyloučení Marka Heinze jsme se 

ještě více semkli a dokázali i v deseti 

rozhodnout,“ hodnotil Hrubý.  eks

Na  střelnici Myslivna u  Chebu 

zaznamenali střelci PSK Znojmo svůj 

dosud největší mezinárodní úspěch 

na 24.  ročníku soutěže ve střelbě ze 

samopalu a pistole. Tohoto známého 

a populárního závodu se zúčastnilo cel-

kem 111 tříčlenných družstev z České 

republiky, Slovenska, Polska, Holandska, 

Německa, Itálie, Francie, Ruska a USA. 

Znojmo reprezentovalo tradič-

ně družstvo ve složení: Jiří Háb, Josef 

Smutný a Radomír Pokorný. Tato trojice 

zvítězila nejen ve své kategorii IPA, ale 

nenašla přemožitele ani v absolutním 

Policejní střelci vyhráli, co se dalo
pořadí všech 111 týmů, a to ani v jedné 

z disciplín. Nástřel družstva 551 bodů 

patří k rekordům závodu vůbec. V jed-

notlivcích (333 střelců) zvítězil Jiří Háb 

(186 bodů), druhý skončil Radomír Po-

korný (184 bodů) a třináctý Josef Smut-

ný (181 bodů). „Je to náš jednoznačně 

největší střelecký úspěch vůbec. Jako 

družstvo jsme doslova vyhráli všechno, 

co se vyhrát dalo. Na tento úspěch jsme 

si museli počkat třináct let, tak dlouho 

již pravidelně do Chebu jezdíme,“ kon-

statoval člen vítězného týmu ze Znojma 

Josef Smutný.  eks � Úspěšný tým policejních střelců s trofejemi.  Foto: archiv PSK Znojmo
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V neděli 5. května bude na pro-

stranství za Vlkovou věží od 14.00 ho-

din znít řízná muzika. Na Přehlídce 

dechových hudeb to pěkně od pod-

lahy roztočí nejprve Dubňanka 

s kapelníkem Petrem Kadaňkou, za ho-

dinu po ní fouknou do trubek Amatéři 

z Dobšic pod vedením Romana Tep-

Dechovky to roztočí za Vlkovkou
lého, po další hodině je vystřídá Krá-

sinka z Dobré Súče a od 17.00 hodin 

spustí krojovaná moravská kapela Stří-

brňanka s kapelníkem a moderátorem 

odpoledne Vojtěchem Horkým. K tan-

ci, poslechu i k dobrému jídlu a pití 

jsou zváni všichni milovníci dechové 

muziky.  lp 

Mezinárodní soutěž růžových 

vín Jarovín Rosé 2013 se ve Znojmě 

uskuteční již podesáté. Akci podpo-

ruje město Znojmo a je opět zařazena 

do rámce Májových slavnostní. Ve-

řejnost bude moci ohod-

notit a vychutnat růžová 

vína 7. května v prosto-

rách znojemské radnice 

a v jejím okolí. Ředitelem 

soutěže je znalec vína, de-

gustátor a novinář Branko 

Černý, který v rozhovoru 

pro Znojemské LISTY 

mimo jiné připomněl, že 

Jarovín Rosé se stává také 

největším Grand Testem 

rosé vín u nás. 

Pane ředit eli ,  jakou 

cestu absolvovala mezi-

národní soutěž Jarovín 

od svých začátků do dne-

ška?

Řekl bych, že dlouhou 

a možná i chvílemi svízel-

nou. Po několika úspěš-

ných ročnících ji opustil 

otec zakladatel Jiří Hort, 

nekorunovaný král moravského rosé, 

a soutěž začala trochu stagnovat. Ne-

vzrůstal počet účastníků, nepřicházely 

nové nápady. Zahraniční vína byla spíše 

výjimkou a zahraniční degustátoři zmi-

zeli úplně. Zásadní změna se udála loni 

– s novým týmem přišly nové nápady 

a přístupy. Nešlo o revoluci, vše dobré 

z minula zůstalo, ale doplnila se řada 

novinek. Povedlo se velmi zásadním 

způsobem rozšířit základnu vzorků, co 

do počtu kusů i zemí původu.

Jak přijala přehlídku růžových vín 

v novém kabátě veřejnost?

Velmi překvapivá byla návštěva při 

veřejné prezentaci. Tak překvapivá, že 

se chvílemi nedařilo vína plynule nalé-

vat. V letošním roce jsme se posunuli 

Jarovín Rosé podesáté aneb Růžové 
víno přináší radost a pohodu

o další kus dál. V reakci na loňskou ná-

vštěvu jsme ztrojnásobili počet výdej-

ních míst vín. Více se také vysunujeme 

na Obrokovou ulici a jsme připraveni 

i na noční provoz. Hodnocení se pře-

neslo z Dobšic do krásného štukového 

sálu Znojemské Besedy a k hodnocení 

byli přizváni zahraniční hodnotitelé ze 

Slovenska, Rakouska, Maďarska a Aus-

trálie. Samozřejmě je doplní prestižní 

domácí hodnotitelé.   

 

Pro mnohé konzumenty je stále rů-

žové víno velkou neznámou. Co byste 

jim vzkázal?

Ochutnávejte a hledejte. Rosé vína 

nemusí být jen přímočarou ovocnou 

záležitostí či naopak smetanovo-jogur-

tovou lahůdkou. Mohou být lehounká 

jako vánek, suchá jako troud, kamenitá 

či naopak plná a hutná, korpulent-

ní, nasládlá či dokonce sladká. Díky 

tomu se hodí k širokému spektru gas-

tronomie – od přírodních úprav ryb, 

přes předkrmy a saláty, grilovaná masa 

a zeleninu až po lehčí podoby dezertů.  

A hlavně, rosé přináší radost a poho-

du, a té je pořád málo.

Jaké víno upřednostňujete vy?

Moravské a dobré. 

 Anna Maixnerová

� Branko Černý  Foto: archiv autorky

� Každý ročník VOC láká stále více a více milovníků vína.  Foto: archiv ZL

Horní náměstí ve Znojmě ovlád-

nou ve středu 8. května špičková vína, 

chutná gastronomie a nejen folklorní 

muzika. To vše v rámci letošního Fes-

tivalu vína VOC Znojmo. V tento den 

také pravidelně vstupují na trh certifi -

kovaná vína VOC Znojmo. Od samé-

ho počátku v roce 2009 se festival těší 

velkému zájmu návštěvníků. Jen vloni 

jich přišlo téměř 3 000 z celé repub-

liky. Nepřehlédnutelným lákadlem je 

znojemská tradice spojování kultury 

s vínem. I letos bude připravena ochut-

návka všech vzorků vín VOC Znojmo 

a také na mnoho způsobů upravený 

pohořelický kapr. K příjemné atmosféře 

festivalu patří i hudba. Na pódiu se 

Fes� val vína VOC je dnem vína, 
folkloru a gastronomie

programem provází Ivo Dvořák, 
viceprezident Asociace sommelierů ČR 
Pohořelického kapra na mnoho způsobů 
nabídne restaurace Gaudeo a restaurace 
U Zlaté konve, Hotel Lahofer, 
Hotel Prestige a Hotel Savannah. 

10.00–20.00 OCHUTNÁVKA VÍN 
VOC ZNOJMO
ochutnávka nově zatříděných vín 
VOC Znojmo roč. 2012 formou 
placených bločků

10.00–11.00 Dyjavánek 
– folklorní soubor ze Znojma

11.30 Májíček 
– dětský folklorní soubor z Brna

12.45 Losování návštěvnických 
kuponů

13.00 Kale 
– jedinečný zážitek z romské hudby

14.00 Tokhi 
– stanete se součástí hudebního 
programu

během celého dne vystřídají folklorní 

soubory, romská kapela, cimbálka i vy-

nikající bratři Ebeni. Letošní novinkou 

bude představení nového Informač-

ního centra VOC Znojmo ve Vlkově 

věži. Zájemci ho budou moci během 

festivalu navštívit a vyhrát jednu ze 

zajímavých cen. Připraveny jsou tři po-

ukazy pro dvě osoby na degustaci ve Vl-

kově věži s vyhlídkou, jedno předplatné 

časopisu Sommelier, jedno předplatné 

časopisu Wine & Degustation a patnáct 

lahví vína VOC ZNOJMO. Při pohledu 

na letošní nabídku a program tedy nelze 

než souhlasit s organizátory, že pro jarní 

květnové dny si nemůžete vybrat lepší 

místo než právě Znojmo.  lp

14.20 Losování návštěvnických 
kuponů

14.30 Cimbal classic 
– je libo cokoliv s cimbálem?

15.30 Tokhi 
– nenechá Vás vychladnout

16.00 Poľana 
– vysokoškolský soubor písní 
a tanců

17.00 Tokhi 
– však Vy víte, co Vás čeká

17.30 Losování návštěvnických 
kuponů

17.45 Bratři Ebenové 
– jedinečný hudební zážitek 
kořeněný osobitým humorem

19.30 Cimbálová muzika 
Antonína Stehlíka 
– znojemská cimbálová muzika

20.30 Závěr programu

PROGRAM FESTIVALU VOC
www.vocznojmo.cz

Růžové víno je přírodní suché víno 

vyráběné z hroznů modrých od-

růd. Růžové víno se vyrábí shod-

ným postupem jako víno červené, 

ale vyluhování barviva ze šlupek 

do vinného moštu při výrobě trvá 

pouze krátkou dobu.
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GARAGE DESIGN je ve Znojmě 

zcela nová akce připravená v rámci 

letošních Májových dní pracovníky 

Znojemské Besedy. V industriálních 

prostorách garáží bývalého znojem-

ského pivovaru je 10. a 11. května ote-

vřena komukoliv, koho zajímá móda, 

design a kultura obecně, rád naku-

puje pěkné knihy a zajímá se o místo, 

ve kterém žije. „Naši cílovou skupinu 

odhadujeme na 15 až 65 let, ale přijít 

může každý bez rozdílu věku. Kaž-

dý si může také vybrat, co ho nejvíce 

osloví. Nákup originálních výrobků, 

debatu s odborníky o veřejném pro-

storu nebo se jen zastavit a nahlédnout 

do prostor bývalého pivovaru. Ožije 

i přilehlá ulice Přemyslovců. Přijďte 

posedět na netradiční místo, zahrát 

si ping pong přímo na ulici, poslech-

nout pouliční muzikanty, popít dob-

rou kávu, potkat přátele, poznat nové 

lidi či nakoupit pěkné kousky přímo 

od designérů,“ zve jedna z hlavních 

organizátorek akce Andrea Dohnalo-

vá. Podobné akce jsou velmi oblíbené 

v zahraničí a několik let už také v čes-

kých a moravských městech. Na Ga-

rage Design se sjedou umělci z celé 

republiky. Znojmo mezi nimi bude mít 

dvě zastoupení. Emy&Rob, které šijí 

barevné tepláčky a oblečení pro volný 

čas a šperkařku Ivetu Hlobilovou, která 

ve své dílně hned vedle pivovaru při-

praví pro zájemce workshop cínování, 

kde si budou moci lidé vyrobit vlastní 

šperk.

Pivovar ovládne Garage Design 
plný módy, designu a hudby

Celé dění zpestří koncerty a DJ, 

čtvrtá znojemská PechaKucha Night 

a v sobotu i debata o tom, jak by mohlo 

město Znojmo využít budovy, jakými 

jsou bývalý pivovar nebo areál staré 

znojemské nemocnice. Design pořádá 

Znojemská Beseda ve spolupráci s ob-

čanským sdružením Umění do Zno-

jma. Novinky jsou na facebookových 

stránkach Garage Design.

Vstupné na  market je zdarma 

(do 19.30). Vstupné na večerní akce 

a koncerty – 100 Kč/jednodenní, 150 Kč 

dvoudenní. Předprodej vstupenek 

v TIC Obrokova ulice. lp

PROGRAM GARAGE DESIGN

PÁTEK

15.00–19.00 Market originální 

autorské tvorby

20.20 PechaKucha Night Vol. 4 

v prostorách pivovaru

23.00 Koncert Luno (dream pop)

SOBOTA

11.00–19.00 Market originální 

autorské tvorby

14.00 Komentovaná prohlídka města 

s dr. Kozdasem (start u pivovaru)

16.00 Tvořme Znojmo pro lidi 

(debata o urbanismu)

20.30 Performance Paint dance

21.00 Koncert Owl (indietronic)

22.00 Koncert Midi lidi

(electro-video-love)

23.30 DJ Oldrich Sic Jr. 

(Deep Circus Berlin)

� Mezi designovými kousky budou i punčochy od PipiPunk. S potiskem, hravé a provoka-

tivní.  Foto: archiv lp

� Pontassieve Foto: archiv ZL

Již popáté se u příležitosti Má-

jových slavností sjedou do Znojma 

zástupci partnerských měst z  Itálie, 

Německa, Polska, Rakouska a Sloven-

ska. Na Horním náměstí se na pódiu 

představí kulturní soubory z  Pova 

a Villazzana, Pontassieve, Torgau, Str-

zegomi, Retzu, Nových Zámků a Bra-

tislavy-Ružinova. Chybět samozřejmě 

nebudou ani zástupci Znojma. 

Kromě kultury přivezou vzácní 

hosté na Horní náměstí také speciali-

ty, suvenýry a gurmánské pochoutky, 

které charakterizují jejich město nebo 

region, ze kterého pocházejí. Zno-

jemští občané si už zvykli na  to, že 

mají po dva dny možnost ochutnat 

pravé italské těstoviny nebo polentu, 

parmezán, kvalitní vína, koláče nebo 

klobásy z  partnerských měst. Také 

letos se v pátek 10. května od 12.00 

do 22.00 hodin a v sobotu 11. květ-

na od 10.00 do 18.00 otevřou stánky 

s dobrým jídlem, zajímavými produk-

ty a veselou náladou. Vzácné hosty 

přivítá ve Znojmě z pódia na Horním 

náměstí v pátek dopoledne starosta 

Dny partnerských měst popáté, 
tentokrát s ohňostrojem

města Vlastimil Gabrhel. Během po-

bytu ve Znojmě budou mít návštěvníci 

z partnerských měst možnost prohléd-

nout si znojemské pamětihodnosti, na-

vštívit výtvarnou výstavu na Slepičím 

trhu a prohlédnout si výstavu Garage 

design v areálu bývalého pivovaru.

Specialitou letošních Dnů partner-

ských měst bude setkání pracovníků 

organizací, které v partnerských měs-

tech pečují o městskou zeleň. Výměna 

zkušeností se uskuteční v sobotu 11. 

května od 10.00 a od 13.00 hodin v za-

sedací místnosti zastupitelstva města 

na Obrokové ulici. 

Setkání partnerských měst vyu-

žije znojemská radnice k tomu, aby 

připomněla významné výročí. Part-

nerství s italským Pontassieve totiž 

trvá již padesát let. 

Pontassieve je město, které leží 

v  italském regionu Toskánsko. Na-

chází se pouhých 14 km východně od 

Florencie, na soutoku řek Arno a Sieve. 

Žije tu přibližně dvacet tisíc obyvatel. 

Ekonomika města je založena na prů-

myslové činnosti. Vyznamnou roli 

hraje také produkce vína a olivového 

oleje. Jednou z typických slavností je 

Toscanello d´oro. Tato slavnost probíhá 

každoročně v květnu a na trhu je pak 

možné ochutnat místní vína a ostatní 

produkty typické pro Pontassieve.

Partnerství mezi městy Znojmo 

a Pontassieve bylo uzavřeno již v roce 

1963. Bývalí starostové města Pon-

tassieve  Enzo Boscherini a Giuseppe 

Maturi jsou čestnými občany města 

Znojma.

Dlouholeté partnerství bude stvrze-

no na Horním náměstí ve Znojmě v pá-

tek 10. větna ve 21.30 hodin. Po slav-

nostním podpisu smlouvy o partnerství 

Znojmo-Pontassieve se mohou účastní-

ci slavnosti těšit na ohňostroj.  xa 
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